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KOKOUSAIKA

Keskiviikko 9.6.2021 klo 17.30

KOKOUSPAIKKA

Lieksan kirkko

LÄSNÄ

Lea El Bardi, pj
Ahvenainen Anette
Hokkanen Matti, vpj
Ikonen Maija
Kettunen Marja
Kärkkäinen Mika
Kärkkäinen Tapio
Ponkilainen Matti
Tossavainen Seppo
Öystilä Kaija

(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)

POISSA

Kiiskinen Ahti ja Kilpeläinen Heli

MUUT LÄSNÄOLLEET

Tero Kiiskinen, kirkkovaltuuston pj (KJ 9:3)
Seppo Pulkkinen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3)
Henri Maijala, talouspäällikkö (OS 7 §)

ASIAT

53 – 63

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Lea El Bardi
puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.

Henri Maijala
sihteeri

TARKASTUS
Lieksassa 11.6.2021
Mika Kärkkäinen

NÄHTÄVILLÄOLOTODISTUS

Tapio Kärkkäinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 14.6-30.6.2021

Lea El Bardi
kirkkoherra
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 14.6-30.6.2021

Marja- Liisa Koukkunen
toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
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53 §
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Veisataan virsi 571.
Päätös:

Kokous avattiin klo 17.30

54 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Kirkkoneuvoston kokoukset eivät ole julkisia.
Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin 2.6.2021 jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä seurakunnan talouspäälliköllä on kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Puheenjohtaja
voi kutsua kirkkoneuvoston kokoukseen kuultavaksi seurakunnan viranhaltijan tai
muun asiantuntija. (Ohjesääntö 7 §).
Päätösehdotus (pj):

Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

55 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin
päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 9 §).
Päätösehdotus (pj):

Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat
ääntenlaskijoina.

Päätös:

Valittiin Mika Kärkkäinen ja Tapio Kärkkäinen

56 §
ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä.
Päätösehdotus (pj):

Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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57 §
RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talouspäällikön ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 §:n 2. momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta viiden (5) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. Kirkkoneuvosto määrää
miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja
saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on
saatettu puheenjohtajan tietoon.
KL 10:5; KJ 9:5
Talouspäällikön päätökset 2021:
18: Rauhalan tilan rno 422-415-108-47 pystykauppakohteen myyminen Metsägroupille;
19: Pappilan tilan rno 422-415-107-103 pystykauppakohteen myyminen Binderholzille.

Päätösehdotus (pj):

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja:

kirkkoherra Lea El Bardi
0400 991 653
lea.elbardi@evl.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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58 §
TESTAMENTTIIN KUULUNEEN KESÄMÖKIN MYYNNIN VALMISTELUN ALOITTAMINEN Liitteet 1
ja 2
Seurakunta päätti kokouksessaan 17.3.2021 ottaa vastaan testamenttiomaisuuden, johon kuului mm. kesämökki Lieksassa Pajujärvellä. Seurakunnalla ei ole kesämökille
käyttöä.
Hirsinen sähköistetty kesämökki on rakennettu vanhaan maatilan pihapiiriin vuonna
1993 ja se on kunnoltaan hyvä. Myytävyyttä voi hankaloittaa mm. mökin lähelle sijoittuva vanha purkukuntoinen tilakeskus ja huono tieyhteys. Mökin lähiympäristössä on
useita melko heikkokuntoisia rakennuksia. Mökki on kalustettu.
Kesämökki sijaitsee Rantasärkkä-kiinteistöllä, jonka kokonaispinta-ala on n. 19 hehtaaria. Kiinteistöarviossa tontin pinta-alana on käytetty yhtä hehtaaria, mutta periaatteessa
voisi olla mahdollista myydä myös sitä isompi maa-alue kesämökkitontin mahdollisen
myynnin yhteydessä.
Kiinteistönmyynti-ilmoitus lienee järkevin ilmoittaa ensisijaisesti netissä, mutta sitä on
mahdollista tukea lehti-ilmoituksin. Ilmoitukseen tulee ns. vakioituina myyntiehtoina
maininta siitä, että ostaja vastaa lohkomiskuluista sekä se, että myyjällä on oikeus hylätä ostotarjouksen tai ostotarjoukset.
Kesämökin myyntihinnaksi voisi ilmoittaa 20 000 euroa/tarjousten mukaan.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto päättää aloittaa Pajujärven loma-asunnon myynnin valmistelun. Talouspäällikkö määrätään tekemään kohteesta myynti-ilmoitus
ja julkaisemaan ilmoituksen. Mökkiä myydään kiinteistöarvion mukaisesti
1 hehtaarin määräalana ja sen myyntihintana ilmoitetaan 20 000 euroa/tarjousten mukaan.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päättää aloittaa Pajujärven loma-asunnon myynnin valmistelun. Talouspäällikkö määrätään tekemään kohteesta myynti-ilmoitus
ja julkaisemaan ilmoituksen. Mökkiä myydään kiinteistöarvion mukaisesti
1 hehtaarin määräalana ja sen pohjahinnaksi ilmoitetaan 20 000 euroa.
Mökin myynti-ilmoitus julkaistaan jossakin huutokauppaan perustuvassa
nettipalvelussa.

Lisätietoja:

talouspäällikkö Henri Maijala
0400 209 930
henri.maijala@evl.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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59 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Ei ollut.
60 §
JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
Ei ollut.
61 §
ILMOITUSASIAT
Luottamushenkilöllä on oikeus saada viranomaiselta tietoja sekä nähtäväkseen
asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu. KL 25:8.
Puheenjohtaja:

Esitän, että seuraavat asiat saatetaan tiedoksi:
Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2021:
17: Piispainkokouksen päätös sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin
virkoihin vaadittavasta tutkinnosta;
18: Seurakuntien toiminnan ja palvelujen maksullisuus;
19: Seurakuntavaalit 2022.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 2021:
A6: Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen
valintaa varten

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi.
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62 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto antaa seuraavat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen:

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 53-56, 60-63
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 57-59
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin
tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriitaasiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa.
Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus
panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran toimituksesta
pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
4. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen
suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti).
5. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: -

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Lieksan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Mönninkatu 13, Lieksa
Postiosoite:Mönninkatu 13, 81700 Lieksa
Sähköposti: lieksa@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 57-59
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana
tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on
oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan
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saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Päätös:

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja:

kirkkoherra Lea El Bardi
0400 991 653
lea.elbardi@evl.fi

63 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päättyi klo 17.50.

Pöytäkirjan tarkastajat:

