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Kokousaika:

29.03.2020 klo 11.00 – 17.55

Kokouspaikka:

Järjestettiin teams-etäyhteydellä

Läsnä:

Törmänen Tuomo
Majava Ulla
Buller Osmo
Ihme Maaret
Keränen Oiva
Lämsä Kerttu
Turpeinen Pekka

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
§ 27 - 33

Muut saapuvilla olleet:

Jaakkola Kari

talouspäällikkö / pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajat:

29 §: Maaret Ihme ja Kerttu Lämsä

varajäsen
§ 33 - 36

Poissa:

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus: _______________________________
Tuomo Törmänen
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu aika ja paikka:

______________________________
Kari Jaakkola
pöytäkirjanpitäjä

Taivalkoski 1. päivänä huhtikuukuuta 2021

__________________________________
Maaret Ihme

_______________________________
Kerttu Lämsä

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä: Taivalkoski ______________________________________

Varmentaa:

____________________________________
Eila Majava
ilmoitustaulunhoitaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________
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KOKOUSKUTSU
Taivalkosken seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään sähköisenä teams -kokouksena 29.
päivänä maaliskuuta 2021 alkaen klo 11.00. Kokouslinkki lähetään sähköpostiinne viikon 12 aikana.
ESITYSLISTA
27 §
28 §
29 §
30
31
32
33
35
36
37
38
39

§
§
§
§
§
§
§
§
§

40
41
42
43

§
§
§
§

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen, pöytäkirjan tarkastuksen
ajankohdasta ja nähtävillä pitämisestä päättäminen
Työjärjestyksen hyväksyminen
Viranhaltijain päätösten ottaminen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
Kirkkovaltuuston kokouksen 3.3.2021 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
Taivalkosken seurakunnan seurakuntapastorin virka
Hyvin sanottu -hanke
Uurnalehdon ja tyhjänsylin muistomerkin suunnittelutyöryhmän nimeäminen
Seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020
Hautainhoitorahaston tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020
Taivalkosken kunnan lausuntopyyntö Taivalkosken kirkonseudun asemakaavan
muutoksesta
Maa-aineslupahakemus Maanrakennus Vääräniemi
Ilmoitusasiat
Muut asiat
Valitusosoitus

Taivalkoskella 24. päivänä maaliskuuta 2021

Puheenjohtaja
Tuomo Törmänen
kirkkoherra

Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä taloustoimistossa 2.4.–15.4.2021
toimiston aukioloaikana klo 9.00–14.00.
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KOKOUKSEN AVAUS
Kirkkoneuvosto 27 §

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja avasi kokouksen.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto 28 §

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4)
Kokouskutsu on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 22.3.2021.

Päätösesitys (khra):

Kokouksen puheenjohtaja toimittaa nimenhuudon. Kokous todetaan
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN, PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUKSEN AJANKOHDASTA JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 29 §

Pöytäkirjan tarkistaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous
niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Päätösesitys (khra):

a) Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
b) Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 1.4.2021 klo 12.00.
c) Pöytäkirja pidetään nähtävillä kokouskutsussa esitetyllä tavalla.

Päätös:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Maaret Ihme ja Kerttu
Lämsä. Kohdat b ja c hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto 30 §
Esityslistan kohdassa ”Muut mahdolliset asiat” voidaan ottaa käsiteltäväksi
kiireellisiä ja / tai merkitykseltään vähäisiä asioita, jos kirkkoneuvosto
hyväksyy lisäyksen yksimielisesti.
Päätösesitys (khra):

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään asialistan mukainen järjestys.

Päätös:

Hyväksyttiin.
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VIRANHALTIJAIN PÄÄTÖSTEN OTTAMINEN KIRKKONEUVOSTON KÄSITELTÄVÄKSI
Kirkkoneuvosto 31 §
Kirkkoneuvostolle on toimitettu seuraavat johtokuntien ja kirkkoneuvoston
alaisten toimikuntien pöytäkirjat:
- Kasvatustyön johtokunta
- Yleisen seurakuntatyön johtokunta
- Diakoniatyön johtokunta
Viranhaltijapäätökset:
Kirkkoherra Tuomo Törmänen
- Päätökset 2 - 4 (Populus) 12.2.2021 – 21.3.2021 (päätösluettelo nähtävillä
kokouksessa)
Talouspäällikkö Kari Jaakkola:
- Päätökset 5 - 14 (Populus) 12.2.2021 – 21.3.2021 (päätösluettelo nähtävillä
kokouksessa)
Päätös 2/2021

Kirkon striimauskaluston hankinta

Kirkkoherran ja talouspäällikön päätökset sisältävät Julkisuuslain 24
1.mom.kohdan 32 mukaan salassa pidettävää tietoa, joka on merkitty
hakasulkeisiin. (liite 1)
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto päättää todeta, ettei edellä mainittujen johtokuntien ja
toimikuntien päätöksiä sekä viranhaltijapäätöksiä siirretä kirkkoneuvoston
käsiteltäväksi.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN 3.3.2021 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kirkkoneuvosto 32 §
Kirkkolain mukaan kirkkoneuvosto huolehtii kirkkovaltuuston päätösten
täytäntöönpanosta. (KL 10:1,4)
Kirkkolain mukaan, jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös
on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa
ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää
päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia
valtuuston uudelleenkäsiteltäväksi. (KL 10:6,1)
Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallintooikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä.
Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston
päätöksestä on kulunut umpeen. (KL 10:6,2)
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston kokouksen 3.3.2021
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston
toimivallan ulkopuolelle tai ole muutoin lainvastaisia.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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TAIVALKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA
Kirkkoneuvosto 33 §

Taivalkosken seurakunnassa on kaksi papin virkaa: kirkkoherra ja
seurakuntapastori. Seurakuntapastori Heikki Pesämaa on irtisanoutunut
seurakuntapastorin virasta 1.4.2021 lukien.
Taivalkosken seurakunnan seurakuntapastorin määräaikainen virka on ollut
haettavana Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa ajalla 19.2.–19.3.2021.
Hakuilmoitus tai linkki hakuilmoitukseen julkaistiin ainakin Oulun
hiippakunnan tuomiokapitulin kotisivuilla, KirkkoHR-palvelussa ja Oulun
tuomiokapitulin Facebook-sivulla. Lisäksi seurakunta julkaisi Kotimaalehdessä ilmoitukset avoinna olleesta seurakuntapastorin virasta.
Hakuilmoituksen mukaan valittavalta seurakuntapastorilta odotetaan
itsenäistä työotetta, avaraa hengellisyyttä, yhteistyökykyä sekä rohkeutta ja
taitoa kehittää seurakuntatyötä tämän ajan tarpeiden pohjalta.
Seurakuntapastorin viranhoidosta 60 % on perusseurakuntatyötä, 20 %
viestinnän (erityisesti someviestinnän) kehittämistä ja suunnittelua sekä 20 %
vapaaehtoistyön organisointia.
Seurakuntapastorin virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja
kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Ennen
viran vastaanottamista virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote.
Virantäytössä voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa. Virantäytössä
huomioidaan myös teologian maisterit.
Hakuajan päättymiseen mennessä kiinnostuksena viransijaisuuteen ilmoitti
yhteensä 14 henkilöä. Hakijoista peruutti hakemuksensa hakuajan kuluessa
ja yksi hakuajan päättymisen jälkeen.
Seurakunnan johtoryhmä päätti kutsua kirkkoneuvoston haastateltavaksi
neljä hakijaa.
Kirkkoherra on laatinut johtoryhmän kanssa haastattelun kysymykset ja
hakijoiden ennakkotehtävät.
Tuomiokapituli suosittelee hakijoiden haastattelua ja pyytää Taivalkosken
seurakunnan kirkkoneuvostoa sen jälkeen antamaan perustellun lausunnon
kiinnostuksensa seurakuntapastorin tehtävään ilmaisseista. Seurakuntaa
pyydetään asettamaan lausunnossa 2–3 hakijaa siihen järjestykseen, jossa
heitä toivotaan hoitamaan tehtävää. Lausunnossa on kuvattava, millä tavoin
seurakunta on päätynyt lausuntoonsa.
Tuomiokapituli edellyttää seurakunnan toimittavan tuomiokapituliin
lausunnon liitteenä hakijoiden ansiovertailun ja sekä muut lausunnon
sisällölliset perustelut, kuten haastattelumuistion. Tasa-arvolain mukaan
ansiovertailu on tehtävä aina, kun hakijoissa on useampaa kuin yhtä
sukupuolta edustavia henkilöitä. Julkinen ilmoitus asettaa myös vaatimuksen
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noudattaa yleisiä hyvän hallinnon periaatteita (hyvä hallintomenettely,
yleiset virkaylennysperiaatteet, yhdenvertaisuuslaki).
Tuomiokapituli käsittelee asian seuraavassa mahdollisessa kokouksessaan
saatuaan seurakunnan lausunnon. Mikäli lausunnossa esitetään virkaan
pappisvihkimystä hakevaa teologian maisteria, tuomiokapituli käsittelee
asian istunnossaan 28.4.2021. Viranhoitomääräyksen seurakuntapastorin
virkaan antaa Oulun hiippakunnan tuomiokapituli.
Kirkkolain mukaan ”Tuomiokapituli antaa sopivalle papille
viranhoitomääräyksen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi.
Jollei asian kiireellisyys muuta vaadi, seurakunnalle on varattava tilaisuus
antaa lausunto viran erityisistä tarpeista ennen viran täyttämiseen ryhtymistä
sekä virkaan ilmoittautuneista ennen viranhoitomääräyksen antamista.” (KL
6:11).
Liitteenä hakuilmoitus (liite 2), tuomiokapitulin lausuntopyyntö (liite 3),
hakijayhteenveto (liite 4, luottamuksellinen) ja ansiovertailu ja
haastattelumuistio (liite 5, luottamuksellinen).
Seurakuntapastorin viran täyttämisen lapsivaikutukset ovat positiivisia.
Seurakuntapastorin työajasta merkittävä osa suuntautuu lapsi-, nuoriso- ja
rippikoulutyöhön.
Päätösehdotus (khra):

Kirkkoneuvosto
a) haastattelee johtoryhmän valitsemat hakijat.
b) antaa perustellun lausunnon Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille
seurakuntapastorin virkaa hakeneista.
c) Kirkkoneuvosto esittää, että virantäytössä noudatettaisiin kuuden (6)
kuukauden koeaikaa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto
a) haastatteli Tiina-Susanna Hirvosen, Mikko Salon, Raili Suvirannan ja Erja
Vaarala-Saarenpään.
b) päätti yksimielisesti esittää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että se
nimittäisi Taivalkosken seurakunnan ma. seurakuntapastorin virkaan ajalle
7.6.2021–31.5.2024 1.) Raili Suviranta, 2.) Mikko Salo ja 3.) Erja VaaralaSaaranpää. Esityksen perusteena on Suvirannan pitkä ja monipuolinen
työkokemus, haastattelussa annettu näyttö tehtävän sisäistämisestä sekä
hyvät valmiudet toimia seurakuntapastorin virassa Taivalkosken
seurakunnassa.
c) päätti yksimielisesti esittää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille, että
virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Kirkkoneuvoston jäsen Osmo Buller poistui kokouksesta klo 15.15 viimeisen haastattelun aikana, ennen
päätöksentekoa.
Kirkkoneuvoston jäsen Pekka Turpeinen liittyi kokoukseen klo 15.25 viimeisen haastattelun aikana,
ennen päätöksentekoa.
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HYVIN SANOTTU -HANKE
Kirkkoneuvosto 35 §
Hyvin sanottu – Bra sagt -hanke on Yleisradion ja Erätauko-säätiön vetämä
viisivuotinen hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa suomalaisen
keskustelukulttuurin parhaita puolia ja luoda turvallisia
keskusteluympäristöjä. Samalla tavoitteena on vahvistaa suomalaisten
luottamusta ja ymmärrystä toisiaan kohtaan.
Hankkeen tavoitteena on kohottaa suomalaisen keskustelukulttuurin tasoa ja
innostaa ihmisiä mukaan toisia kunnioittavaan, erilaisia näkemyksiä
arvostavaan keskusteluun.
Hyvin sanottu – Bra sagt -hanke toteutetaan vuosina 2021–2026 ja siinä on
mukana laaja joukko yhteistyökumppaneita.
Kirkkoherra esittelee kokouksessa Hyvin sanottu – Bra sagt -hanketta,
Taivalkosken seurakunnan osuutta hankkeessa ja mahdollisia
yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa.
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto toteaa, että Taivalkosken seurakunta osallistuu Hyvin
sanottu – Bra sagt -hankkeeseen.
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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UURNALEHDON JA TYHJÄNSYLIN MUISTOMERKIN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN
NIMEÄMINEN
Kirkkoneuvosto 36 §
Kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan on kirjattu uurnalehdon ja
tyhjänsylin muistomerkin suunnittelutyöryhmän nimeäminen.
Toimintasuunnitelmaan kirjatun suunnitelman mukaan uurnalehdon ja
tyhjänsylin muistomerkin suunnittelu tapahtuu vuonna 2021 ja toteutus
vuonna 2022.
Päätösehdotus (khra):
Kirkkoneuvosto nimeää suunnittelutyöryhmään kirkkoherran,
talouspäällikön, seurakuntamestarin ja kolme kirkkoneuvoston edustajaa.
Työryhmä voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita työssään.
Suunnittelutyöryhmän tulee raportoida työstään kirkkoneuvostoa
31.10.2021 mennessä.
Päätös:

Suunnittelutyöryhmään nimettiin kirkkoherra, talouspäällikkö,
seurakuntamestari ja kirkkoneuvoston edustajina Osmo Buller, Maaret Ihme
ja Ulla Majava.

Kirkkoneuvoston jäsen Pekka Turpeinen poistui kokouksesta klo 17.04 tämän pykäläkohdan päätöksen
teon jälkeen.
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SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
Kirkkoneuvosto 37 §
Seurakunnan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien
tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kirkkojärjestyksen 15:9 mukaan
tilinpäätöksen allekirjoittaa kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava
viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä
tilintarkastajille.
.
Toimintakertomus (liite nro 6) on osa tasekirjaa. Kirkkoneuvoston
ohjesäännön mukaan kertomuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:
1) yleiskatsaus seurakunnan toiminnan ja talouden kehityksestä päättyneellä
tilikaudella;
2) hallintoelinten kokoonpano ja toiminta;
3) tiedot henkilöstöstä;
4) seurakunnan väkiluvussa tapahtuneet muutokset;
5) talousarvion mukaisen toiminnan ja talouden toteutuminen;
6) tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus;
7) tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet;
8) seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja
toimenpiteet niiden johdosta.
Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää kirkkovaltuuston
hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.
Vuoden 2020 talousarvion sitovuustaso on ollut tehtäväalue.
Seurakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat 60 180,24 euroa ja toimintakulut
– 692 989,22 euroa. Toimintakate oli – 632 808,98 euroa.
Kirkollisverotuloja kertyi 668 823,05 euroa. Valtionrahoitusta saatiin 77
736,00 euroa. Verotulojen täydennysavustusta saatiin 38.444,00 euroa.
Seurakunnan vuosikate ennen poistoja oli positiivinen 83 178,05 euroa.
Poistojen ja satunnaisten tuottojen jälkeen tilikauden tulos ja ylijäämä oli 44
448,27 euroa.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan kirkkoneuvoston on
tilinpäätöksen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä
talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Päätösesitys (tp):

Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy johtokuntien toimintakertomukset vuodelta 2020:
2. esittää valtuustolle, että tilikauden 2020 tulos ylijäämä 44 448,27 euroa
siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille;
3. hyväksyy toimintakertomuksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2020;
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4. hyväksyy varainhoitovuoden 2020 tilinpäätöksen;
5. allekirjoittaa tilinpäätöksen;
6. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi; jonka jälkeen
7. esittää tilinpäätöksen valtuustolle.
8. päättää, että jäsenet käyvät allekirjoittamassa tilinpäätöksen 31.3.2021
klo 15.00 mennessä
Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
Kirkkoneuvosto 38 §
Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan erillisenä tulosyksikkönä.
Kirjauksissa on käytössä sama nimistö kuin seurakunnan kirjanpidossakin.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös laaditaan erikseen, mutta taseen omaisuus
ja pääomat kirjataan seurakunnan taseessa toimeksiantojen varoissa ja
toimeksiantojen pääomissa. Toimintakertomus liitteenä nro 7.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös osoittaa ylijäämää 414,38 euroa. Talousarvion käyttötalousosa on toteutunut menojen osalta 111,9 % ja tulojen osalta
115,60 %. Hautainhoitorahaston toimintakate on 414,38 euroa ja vuosikate
on 414,38 euroa.
Tilinpäätöstä varten on kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti pitänyt laskea
hautainhoitorahaston yli/alikatteisuus. Hautainhoitorahaston hoitovastuu on
ylikatteinen 13.740,66 euroa.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy toimintakertomuksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2020:
2. esittää valtuustolle, että tilikauden 2020 tulos ylijäämä 414,38 euroa
siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille;
3. hyväksyy varainhoitovuoden 2020 tilinpäätöksen;
4. allekirjoittaa tilinpäätöksen;
5. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi; jonka jälkeen
6. esittää tilinpäätöksen valtuustolle.
7. päättää, että jäsenet käyvät allekirjoittamassa tilinpäätöksen 31.3.2021 klo
15.00 mennessä

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
29.03.2021

02 / 2021
Sivu 13 / 15

TAIVALKOSKEN KUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ TAIVALKOSKEN KIRKONSEUDUN
ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA
Kirkkoneuvosto 39 §
Taivalkosken kunnanhallitus on käsitellyt kokouksessaan 1.3.2021 § 78
Taivalkosken kunnan kirkonseudun korttelien 9, 15, 26 – 28, 30 – 35, 32A,
32B, 38 ja 105 asemakaavan muutosehdotusta ja päättänyt pyytää siitä
lausunnot asianosaisilta ja asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.
Kunnanhallitus pyytää Taivalkosken seurakunnan lausuntoa asemakaavan
muutosehdotuksesta 28.4.2021 mennessä.
”Ote kunnanhallituksen pöytäkirjasta: Taivalkosken seurakunta esittää, että
korttelin 38 rakennuksille (Pappila) esitetty suojelumerkintä on tarpeeton ja
että kirkonmäelle seurakunnan maille esitetty rivitalotontti poistettaisiin
kaavasta. Kaavoittajan tiivistetty vastine: Pappilan rakennus on
maakuntakaavassa arvotettu rakennushistoriallisesti, historiallisesti ja
maisemallisesti arvokkaaksi. Pappilan rantasauna on muuttunut ja heikossa
kunnossa, joten saunarakennuksen suojelumerkintä poistetaan kokonaan
kaavasta. Rivitalomerkintä voidaan poistaa korttelista 32 ja muuttaa se
puistoalueeksi.”
Liite 8.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvostolla ei ole huomautettavaa Taivalkosken kunnan
kirkonseudun korttelien 9, 15, 26 – 28, 30 – 35, 32A, 32B, 38 ja 105
asemakaavan muutosehdotukseen.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
29.03.2021

02 / 2021
Sivu 14 / 15

MAA-AINESLUPAHAKEMUS MAANRAKENNUS VÄÄRÄNIEMI
Kirkkoneuvosto 40 §
Kuusamon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisessa on vireillä
Maanrakennus Vääräniemi Oy:n maa-aineslupahakemus.
Lupahakemuksen mukainen toiminta sijoittuu tilalle Hakala 832-408-6-18,
joka on Taivalkosken seurakunnan omistaman kiinteistön naapuritila.
Muistutuksia hakemuksesta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia
saattaa koskea (asianosainen). Muut voivat esittää hakemuksesta
mielipiteensä. Mahdollinen muistutus tulee toimittaa Kuusamon kaupungin
ympäristöjaostolle viimeistään 26.4.2021 mennessä.
”Ote maa-aineslupahakemuksen tiedoksiantokuulutuksesta:
Maanrakennus Vääräniemi Oy hakee maa-aineslupaa 20 vuoden
määräajaksi kalliokiviaineksen ottamiseen. Otettavat maa-ainekset
käytetään teiden ja pihojen rakentamiseen ja kunnossapitoon. Alue sijaitsee
Taivalkosken kunnan keskustasta noin 2,5 km kaakon suuntaan. Alueelle on
myönnetty aiemmin maa-aineslupa, jonka voimassaolo päättyy 31.5.2021.
Hakemuksen mukainen ottamisalueen pinta-ala on noin 1,5 ha ja varsinaisen
kalliokiven louhinta-alueen eli ottoalueen pinta-ala on 1,3 ha. Lupaa
haetaan kiintokuutiometreinä 100 000 m3 kalliokiven ottamiseen. Alin
ottamistaso on +247,30 (N2000). Maa-ainesten ottamissyvyys on noin 10
metriä. Louhinta-alueen luiskat louhitaan osittain porrastasoiksi. Porrastasot
täytetään moreenilla ja pintamaalla. Louhoksen reunat luiskataan 1:3
kaltevuuteen. Ottamistoiminnan päättymisen jälkeen alue jää
metsätalouskäyttöön.
Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue
(Pitkänlämminkangas) sijaitse noin 1,5 km etäisyydellä ottamisalueesta.
Ottamisalueella tai sen läheisyydessä ei ole luonnonsuojeluohjelmakohteita
tai tiedossa olevia muinaisjäännöksiä. Lähin vakituisen asumisen kiinteistö
sijaitsee luoteen suunnassa noin 1,5 km etäisyydellä ottamisalueesta. Lähin
loma-asumisen kiinteistö sijoittuu noin 650 metriä etäisyydelle alueesta.”
Liite 9.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvostolla ei ole huomautettavaa Maanrakennus Vääräniemi Oy:n
maa-aineslupahakemukseen.

Päätös:

Päätettiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

TAIVALKOSKEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
29.03.2021

02 / 2021
Sivu 15 / 15

ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto 41 §

Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi seuraavat asiat:
1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
Nro 3
Nro 4
Nro 5
Nro 6
Nro 7
Nro 8
Nro 9

Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta
31.12.2020
Harkinnanvaraisten avustusten hakeminen vuonna 2021
Hiilineutraalisuusavustus 2021-2023
Ennakkotietoa sähköisiä kokouksia koskevasta kirkkolain
muutoksesta
Esitykset pro ecclesia mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien
saajiksi itsenäisyyspäivänä 2021
Sähköiset kokoukset ovat mahdollisia 15.3.2021 alkaen
Väliaikainen määräys sähköisten kokousten järjestelyistä

2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Nro 2

Muutoksia luottamusmieskurssien
ajankohtiin/järjestämistapaan

3. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset
4. Saapuneet muut kirjeet

Päätösesitys (khra):

Edellä luettelut asiat merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Kirkkoneuvosto 42 §

Todettiin, ettei ollut

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto 43 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Pykälät: 28, 29, 35, 39, 40
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 17.55.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: __________/__________

