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KOKOUSAIKA

Keskiviikko 13.10.2021 klo 17.30

KOKOUSPAIKKA

Seurakuntakeskus, nuorisotoimiston kokoushuone

LÄSNÄ

Lea El Bardi, pj
Ahvenainen Anette
Hokkanen Matti, vpj
Ikonen Maija
Kettunen Marja
Kiiskinen Ahti
Kilpeläinen Heli
Kärkkäinen Tapio
Oinonen Pentti
Vänskä Liisa

POISSA

(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(-)
(-)

Matti Ponkilaisen varajäsen
Kaija Öystilän varajäsen

Ponkilainen Matti, Tossavainen Seppo, Öystilä Kaija, Kiiskinen Tero (kirkkovaltuuston pj), Pulkkinen Seppo (kirkkovaltuuston vpj)

MUUT LÄSNÄOLLEET

Henri Maijala, talouspäällikkö (OS 7 §) (Paikalla)

ASIAT

92 - 113

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
JA VARMENNUS

Lea El Bardi
puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi.

Henri Maijala
sihteeri

TARKASTUS
Lieksassa 15.10.2021

NÄHTÄVILLÄOLOTODISTUS

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 18.10-4.11.2021

Lea El Bardi
kirkkoherra
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 15.10-4.11.2021

Marja- Liisa Koukkunen
toimistosihteeri
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92 §
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.32 ja Heli Kilpeläinen piti alkuhartauden, jonka lopuksi virsi 327.

93 §
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 6.10.2021 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:

Todettiin.

94 §
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 Matti Hokkanen ja Anette Ahvenainen.

95 §
ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä.
Päätösehdotus (pj):

Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:

Lisättiin muihin asioihin kolme kohtaa.
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96 §
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
Kirkkoherran päätökset:
13: Sairasloman myöntäminen
Talouspäällikön päätökset:
27: Metsästysvuokra 2021;
28: Sairasloman myöntäminen;
29: Vuokrahyvitys;
30: Metsäliitto osuussijoitus;
31: Sijoitus Eq yhteiskuntakiinteistöt-rahastoon;
32: Sairasloman myöntäminen.
.

Päätösehdotus (pj):

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja:

kirkkoherra Lea El Bardi
0400 991 653
lea.elbardi@evl.fi
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97 §
MÄHKÖN HENKILÖSTÖTILAT
Liite 1
Kirkkoneuvosto on kokouksissaan 1/2021 15 § ja 4/2021 70 § käsitellyt Mähkön henkilöstötilojen uusimista. Viimeisimmässä kokouksessaan 4/2021 kirkkoneuvosto kävi paikanpäällä tutustumassa henkilöstötilan uusimissuunnitelmiin ja väistötiloihin. Henkilöstötilojen uusimiseen on varattu vuoden 2021 talousarviossa 55 000 euroa, mutta hanke
tulee siirtymään toteutettavaksi vasta vuoden 2022 puolella.
Rakennussuunnitelmien perusrunkona voitaneen edelleen ajatella pidettävän GG-vaihtoehdon mukaista rakentamissuunnitelmaa. Asiasta käydyn keskustelun voisi kilpistää
siten, että tuon suunnitelman huonona puolena on pidetty sitä, että (a) kausihenkilökunnalle on tässä vaihtoehdossa hoidettava pukeutumistilat parakkiratkaisujen kautta
ja (b) että ehkä tilojen kokoa on pidetty liian ahtaina. GG-vaihtoehtoa on kuitenkin mahdollista kehittää siten, että pukeutumistilat tulisivat kiinteisiin tiloihin ruokailutilojen yhteyteen. Vakituiselle henkilöstöllehän on GG-vaihtoehdossa jo varattu kiinteät pukeutumistilat. GG-vaihtoehto esiteltiin tarkemmin kokouksen 1/2021 liitteissä.
Yhteensä noin 20 neliön kokoiset kiinteästi rakennettavat pukeutumistilat huoltohallin
yhteyteen kustantaisivat rakennettuina karkeasti arvioiden 30 000 – 40 000 euroa.
Konttiratkaisuilla pukeutumistilat voitaisiin järjestellä joko vuokraamalla kontit arviolta 3
000 euron vuosivuokralla tai hankkimalla vastaavat kontit arviolta 14 000 euron kustannuksella.
GG-vaihtoehto kustantaisi kiinteiden pukeutumistilojen lisäyksellä yhteensä karkean
arvion mukaan n. 90 000 – 100 000 euroa, kun se ilman niitä kustantaisi n. 60 000 euroa.
Tentum Oy:n Antti Ihalainen on valmistellut lisäksi vaihtoehdon, jossa rakennettaisiin
kiinteiden pukeutumistilojen ja taukotilan lisäksi kaksi suihkutilaa sekä kaksi wc-tilaa.
Tämä vaihtoehto, jonka rakennuspiirustus löytyy kokousaineiston liitteistä maksaisi arviolta 120 000 – 140 000 euroa, mikäli vanhaa kattoa pystytään hyödyntämään laajennuksessa. Mikäli vanhaa kattoa joudutaan muokkaamaan, maksaa tämä vaihtoehto
arviolta 20 000 euroa enemmän.
Laajennuksen yhteydessä on syytä pohtia myös Mähkön huoltohallin lämmitysratkaisua. Yhtenä vaihtoehtona on nykyisen suorasähkön korvaaminen maalämmöllä, jolloin
myös laajennusosan lämmitysratkaisua lähdettäisiin mahdollisesti jo alusta lähtien rakentamaan tämän lämmitysratkaisun varaan. Maalämmitykseen siirtyminen sekä vanhan että uuden osan osalta maksaisi arviolta n. 30 000 euroa. Tällöin rakennushankkeen kokonaiskustannukset olisivat karkeasti arvioiden 90 000 – 190 000 euron välillä,
mikäli energiaratkaisuksi valikoituisi maalämpö. Maalämpöön siirtymiseen on toki mahdollista saada avustuksia, jolloin kokonaiskulut voivat jäädä pienemmiksi. Tosin maalämpöön siirtyminen myöhemmin ei sanottavammin nostaisi energiaratkaisun muutoksen kustannuksia.
Talouspäällikön näkemys on edelleen se, että alkuperäinen GG-vaihtoehto on järkevin
toteuttaa. Perusteluna tälle on ennen kaikkea se, että parakkeihin ei tule sitoutumaan
kiinteitä rakennelmia vastaavaa pääomaa. Onko järkevää sijoittaa kiinteisiin rakennelmiin, joiden arvioitu käyttöaste on vuoden aikana maksimissaan n. 2 promillea (Laskelman pohjana arvio 10 minuutin pukeutumisajasta 126 työpäivänä. Jakajana 365 vuorokautta)? Hiukan sama käyttöasteongelma toki koskee myös GG-vaihtoehtoon sisälty-
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viä kiinteitä ruokailutiloja, mutta käyttöaste on kuitenkin niissä suurempi kuin pukeutumistiloissa. Ruokailutilojen koko vastaa GG-suunnitelmassa entisen sosiaalitilan ruokailutilojen kokoa.
Parakit ovat oikein ylläpidettyinä siistejä tiloja, joiden sisällä ollessa ei välttämättä edes
tiedä olevansa parakissa. Sosiaalitiloina parakit ovat normaaliolotila mm. rakennusalalla.
Parakkeja on moitittu niiden ulkonäön sopeutumattomuudesta hautausmaaympäristöön. Tämä väite pitää toki osin paikkaansa ja on kieltämättä pieni ongelma. Ongelmaa
voi kuitenkin lieventää sijoittamalla kontit järkevästi ja tekemällä niille pintakäsittelyä
kirkkopuiston kontin tyyliin.
Kontteja on moitittu myös niiden ilkivaltariskistä ja lämpöhukasta. Tällaisten moitteiden
validisuus on kuitenkin kyseenalainen: Ilkivaltariski ei liene kovin paljon merkittävämpi
kuin kiinteissä rakennuksissa. Lämpöhukkaa pienentää se, että rakennuksia käytetään
vuodenkierron lämpimimpinä kuukausina.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto päättää toteuttaako se GG-vaihtoehdon sellaisenaan vai
siten, että suunnitelmaan lisätään myös kiinteät pukeutumistilat. Vai lähdetäänkö toteuttamaan vieläkin laajempaa vaihtoehtoa.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päättää valita Antti Ihalaisen laatiman uusimman ja laajimman vaihtoehdon Mähkön henkilöstötilojen perusrungoksi (so. liitteestä 1 löytyvät piirustukset). Rakennuspiirustuksia tarkastellaan kuitenkin vielä ja niihin mahdollisesti tehdään vielä muutoksia. Kirkkoneuvosto
nimeää Mähkön henkilöstötilojen rakennussuunnittelun työryhmään Tapio
Kärkkäisen, Seppo Tossavaisen ja Henri Maijalan. Työryhmä valtuutetaan päättämään lopullisista rakennuspiirustuksista Ihalaisen luonnoksen
pohjalta. Maalämpöä ei tässä vaiheessa vielä ryhdytä rakentamaan,
mutta uudisosalle rakennetaan valmius hyödyntää mahdollisesti myöhemmin rakennettavaa maalämmitysratkaisua.

Tiedoksi:

Hautausmaan työntekijät

Lisätietoja:

talouspäällikkö Henri Maijala
0400 209 930
henri.maijala@evl.fi
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98 §
ESITYKSEN TEKEMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE DIAKONIATYÖN TESTAMENTTIRAHASTON
RAHASTOSÄÄNNÖN MUUTTAMISEKSI
Liite 2
Seurakunnan diakoniarahastolla on kirkkovaltuuston 10.11.2010 hyväksymä rahastosääntö. Diakoniatyö on organisoitunut tuon säännön hyväksymisen jälkeen uudella tavalla, eikä vanha johtosääntö ole näin enää kelvollinen sellaisenaan. Lisäksi vanhan
rahastosäännön jälkeen on seurakunta päättänyt ottaa vastaan uusia testamenttilahjoituksia, joista viimeisimmästä, Tauno Loposen testamentin vastaanottamisesta, on seurakunta tehnyt päätöksen 17.3.2021. Uudessa rahastosäännössä ovat mukana kaikki
diakoniatyön testamenttilahjoitukset.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle diakoniatyön testamenttirahaston rahastosäännön uusimista liitteen mukaisella tavalla.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Taloustoimisto
Diakonian viranhaltijat

Lisätietoja:

talouspäällikkö Henri Maijala
0400 209 930
henri.maijala@evl.fi
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99 §
PARTIOLIPPUKUNTA PIELISEN PARTIOLAISET RY:N TAUSTAYHTEISSÖSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN
Liite 3
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous antoi lausunnon kirkkohallituksen
täysistunnolle kirkon ja partion välisestä uudesta yhteistyösopimuksesta. Piispainkokous toteaa lausunnossaan, että kirkon ja partion pitkän ja hyvän yhteistyön on tärkeää
jatkua: ”Yhteistyö Suomen partiolaisten kanssa on välttämätöntä. sillä seurakunnat
ovat edelleen taustayhteisonä suurimmalle osalle suomalaisista lippukunnista ja tarjoavat niille tiloja, taloudellista tukea sekä osaamista”, lausunnossa todetaan.
Arvokasta on, että partiotoimintaan voi osallistua lapsia ja nuoria riippumatta heidän
uskonnollisista yhteisöistään tai katsomuksistaan. Hyvänä pidetään myös positiivisen
uskonnonvapauden korostamista sekä sitä, että Suomen partiolaiset sitoutuu tarjoamaan jäsenilleen heidän katsomuksensa mukaista tunnustuksellista uskontokasvatusta.
Piispainkokouksen mielestä seurakuntien ja lippukuntien tulee tehdä paikallisia sopimuksia yhteistyötä ja viestiä siitä avoimesti, niin että taustayhteisö näkyy lippukunnan
arjessa.
Pielisen Partiolaiset on Lieksassa toimiva sekalippukunta. Ryhmäjako on seuraava:
Sudenpennut 7-9 vuotiaat, Seikkailijat 10-12 vuotiaat, Tarpojat 12-15 vuotiaat, Samoajat 15-18 vuotiaat sekä Vaeltajat 19-22 vuotiaat, lopuksi on Aikuisten ryhmä johon
kuuluvat kaikki yli 11 vuotiaat partiolaiset.
Lieksan seurakunta toimii taustayhteisönä, antaen vuosittaisen avustuksen sekä partiokolo tilat seurakuntatalolla. Myös Hangasjärven partiomaja on seurakunnan kiinteistö
ja vapaasti partiolaisten käytössä. Sopimuksessa käy ilmi myös yhteistyötavat heidän
kanssaan.
Päätösehdotus (pj):

Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimusehdotuksen ja myöntää kirkkoherra
Lea El Bardille ja talouspäällikkö Henri Maijalalle oikeuden allekirjoittaa
taustayhteistyösopimus Pielisen Partiolaiset ry:n edustajan kanssa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Johanna Hoffren
Petri Jalovaara
Taloustoimisto

Lisätietoja:

kirkkoherra Lea El Bardi
0400 991653
lea.elbardi@evl.fi

Pöytäkirjan tarkastajat:
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100 §
SÄHKÖTARJOUKSET SOPIMUSKAUDELLE 1.1.2023 – 31.12.2026
Liite 4
Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy on kilpailuttanut sähköenergian toimittajat sopimuskaudelle 1.1.2023 – 31.12.2026, tarjoukset ovat voimassa 31.12.2021 saakka. Tarjouspyyntö lähetettiin 23 sähköyhtiölle, tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä 7
toimittajalta. Turku Energia toimitti tarjouksen tarjousajan jo päätyttyä. Yhteenvetoraportti on liitteenä. Parhaan tarjouksen on jättänyt Herrfors Oy Ab, jonka tarjoama
marginaali on 2,36 €/MWh, alv 0%. Vaihtoehtoisena on tarjottu myös ns. vihreää
sähköä, jonka marginaali on 3,06 €/MWh. Edullisimman tarjouksen mukaiset hinnat
10.9.2021 päätöskursseilla (alv 0%) ovat vuodelle 2023 42,14 €/MWh, vuodelle
2024 39,76 €/MWh, vuodelle 2025 40,46 €/MWh ja vuodelle 2026 41,16 €/MWh.
Hinnat sisältävät kaikki sähköenergian kustannukset: sähkön tukkuhinta (ENO
EPAD, 10.9.2021 päätöshinnat), vertailumarginaali. Lopullinen toteutuva laskutushinta määräytyy tarkasti kiinnityshetken mukaan.
Lieksan seurakunta maksoi sähköenergian hankinnasta vuonna 2020 n. 21.400 €
(mukana ei sähkönsiirron osuutta). Vuosikulutus oli noin 272 MWh. Sähköenergian
keskihinta on ollut 48,50 €/MWh (sis. alv 24 %). Sähkön siirron osuus on noin puolet
kokonaiskustannuksista.
Mitään täysin varmaa tulevasta sähkön hinnan kehityksestä ei voi sanoa, koska
epävarma talouskehitys voi vaikuttaa kysyntään sekä polttoainehintoihin ja sääolosuhteet vaikuttavat muuttuessaan aina kysyntään ja tarjontaan. Toteutuvat energian
laskutushinnat riippuvat sähköpörssin tarjoustasoista sopimuksen kiinnittämishetkeen saakka. Kiinnitetty hinta on lopullinen laskutushinta.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto hyväksyy marginaalin 2,36 €/MWh mukaisen Herrfors Oy
Ab:n tarjouksen ja vahvistaa sopimuskaudeksi 1.1.2023 – 31.12.2026.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Herrfors Oy Ab:n tarjouksen, mutta vahvistaa
sopimuskaudeksi vain kaksivuotisen sopimuksen ajalle 1.1.2023 –
31.12.2024.

Tiedoksi:

Taloustoimisto

Lisätietoja:

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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101 §
MÄÄRÄAIKAISEN PÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJAN PALKKAAMINEN DIAKONIATYÖN TESTAMENTTIRAHASTON PÄÄOMILLA 1.11.2021-30.4.2022 VÄLISEKSI AJAKSI
Liite 5
Vuoden 2021 alussa alkoi seurakunnan järjestämä päivätoiminta päihdeongelmaisille
Lieksassa. Päivätoiminnan pyörittämistä varten on seurakunta kouluttanut vapaaehtoisia tukihenkilöiksi ja lisäksi Lieksan kaupunki osoitti kohteeseen henkilön, joka on ollut
oikeutettu täyteen palkkatukeen puolen vuoden ajan. Päivätoiminta tapahtuu seurakunnan vuokraamassa omakotitalossa. Päivätoimintapaikka on nimetty Veikon Valinnaksi.
Kaupungin toimintaan osoittaman henkilön, Raisa Pyykön, palkkatukisuhde päättyy lokakuun 2021 lopussa. Alun perin ajatuksena on ollut, ettei seurakunnalle ei koituisi päivätoiminnasta palkkakuluja, vaan mahdollinen henkilön palkkaus hoidettaisiin hankerahoituksen kautta. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan realistista, että hankerahoitusta palkkaukseen tultaisiin saamaan vielä lokakuun 2021 loppuun mennessä. Palkatun henkilön mahdollisen työkatkoksen välttämiseksi on diakoni Arvo Yrjölä esittänyt, että seurakunta käyttäisi diakoniatyölle osoitettujen testamenttirahastojen pääomia/tuottoja palkatakseen Pyykön 1.11.2021-30.4.2022 väliseksi ajaksi. Testamenttirahaston varoja
on mahdollista käyttää vain diakoniatyön tarpeisiin, joten Pyykön palkkauskulujen ei voi
katsoa aiheuttavan rasitusta seurakunnan taloudelle. Diakoni Arvo Yrjölän asiasta tekemä kirje on kokouksen liitteenä.
Pyykköä on mahdollista käyttää Veikon Valinnan lisäksi myös diakoniatyön avustavissa työtehtävissä.
Tehtävän vaativuusryhmän mukainen peruspalkka on palkkaluokan 303 mukainen siten, että siihen kuuluu määritellä vaativuusosa tehtävän vuorovaikutuksen perusteella.
Lisäksi maksettaviksi tulevat mahdollinen kokemuslisä sekä erityinen osa väkivallan
uhan perusteella. Palkkaukseen on saatavissa palkkatukea 50 % palkkakuluista, maksimissaan kuitenkin 1400 €/kuukausi.
Päätösehdotus (pj):

Kirkkoneuvosto päättää palkata Raisa Pyykön päivätoiminnan ohjaajaksi
ja diakoniatyön avustavaksi työntekijäksi 1.11.2021-30.4.2022 väliseksi
ajaksi. Palkkamäärärahat käytetään diakonian testamenttirahastosta.
Pyykön vaativuusryhmän mukainen peruspalkka on palkkaluokan 303.5
mukainen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Taloustoimisto
Diakonian viranhaltijat

Lisätietoja:

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

Pöytäkirjan tarkastajat:
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102 §
ESITYKSEN TEKEMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE KALEVANKADUN KERHOTILAN MYYMISESTÄ
Liite 6
Edellisessä kokouksessa 1.9.2021, 82 § päätti kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Kalevankadun kerhotilan (kiinteistötunnus 422-3-2007-9) myymisestä maapohjineen Johanna ja Jukka Turuselle.

”Kalevankadun kerhotilan myyntiä käsiteltiin viimeksi kirkkoneuvoston kokouksessa 19.5, 37
§:ssä. Kerhotila oli ollut tuolloin myynnissä kevättalven ajan (22.1 – 23.3.2021) Etuovi.com-palvelussa. Ensimmäisen tarjousajan kuluessa (23.3.2021) tullut tarjous katsottiin summaltaan liian
pieneksi, jotta sen olisi voinut hyväksyä.
Kerhotila päätettiin laittaa uudelleen myyntiin. Kohde oli myynnissä Etuovi.com-palvelussa 14.6
– 16.8.2021 välisen ajan. Myynti-ilmoitus oli esillä myös seurakunnan nettisivuilla ja ilmoitus julkaistiin myös Lieksan Lehdessä. Myyntiajan kuluessa kohteesta tuli muutamia kyselyjä, mutta
vain yksi ostajaehdokas kävi katsomassa kohdetta paikan päällä. Määräaikaan 16.8 mennessä
kohteesta annettiin yksi tarjous summaltaan 7.000 euroa.
Toistaen jo edellisessä kokouksessa kerrotun, niin kerhotilaan on vuosien kuluessa syntynyt
korjausvelkaa ja lisäksi kohteen muuntaminen takaisin asumiskäyttöön edellyttää muutostöitä.
Mikäli myyntiä ei tehdä, tulisi seurakunnan tehdä kustannuksellaan korjaus- ja muutostyöt. Tällaisen investoinnin hyöty on kyseenalainen, koska rakennuksen käyttö seurakunnan omassa
toiminnassa ei ole tarpeen, eikä investointi välttämättä maksaisi itseään takaisin parempien
vuokra- tai myyntitulojen muodossa.
On myös huomioitava, että kiinteistöarvio on tehty ennen kiinteistön kuntoarviota ja arviontekijä
ei ole välttämättä osannut huomioida kaikkia mahdollisia korjuukustannuksia kiinteistöarviota
tehdessään.
Kerhotilaa koskeva tila-arvio, kuntoarvio sekä myynti-ilmoitus olivat kokouskutsun 2/2021 liitteinä. Uuden määräajan myynti-ilmoitus erosi aiemmasta pelkästään muutaman kesävalokuvan
sekä pohjahinnan osalta.
Päätöksen lapsivaikutusten arviointi oli kokouksen 2/2021 liitteissä.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle esityksen Kalevankadun
kerhotilan myynnistä Johanna ja Jukka Turuselle.
Kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

”

Johanna ja Jukka Turunen ovat lähestyneet seurakuntaa asian tiimoilta 21.9.2021. He
ovat muuttaneet ostotarjousta siten, että ostotarjous on yksin Johanna Turusen nimissä.
Lisäksi Turuset ovat esittäneet kysymyksen kerhotalon mahdollisesta vuokraamismahdollisuudesta jo ennen kauppaa. Vuokraaminen ennen kauppaa on ongelmallinen toteuttaa, koska kerhotalon muuttaminen asuinkäyttöön on luvanvarainen toimenpide ja
vaatii mahdollisesti rakentamistoimenpiteitä. Rakennuksen myynti-ilmoituksessa on

Pöytäkirjan tarkastajat:

LIEKSAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLUETTELO/
PÖYTÄKIRJA
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nämä toimenpiteet ilmoitettu tapahtuvan ostajan kustannuksella. Siksi seurakunnan
kannalta vuokraamista asuinkäyttöön ei ole mielekästä ryhtyä toteuttamaan.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Kalevankadun kerhotilan myymistä yksin Johanna Turuselle ja muuttaa täten aiempaa päätösesitystään. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Turunen Johanna ja Jukka

Lisätietoja:

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

LIEKSAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLUETTELO/
PÖYTÄKIRJA

5/2021
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103 §
LIEKSAN SEURAKUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2022 – 2023
Liite 7
Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset
(työsuojelun toimintaohjelma). Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. (Työturvallisuuslaki).
Toimintaperiaatteet: Työsuojelun toimintaohjelma tehostaa ennakoivaa työsuojelua
ja parantaa suunnitelmallisesti työoloja työpaikan omien edellytysten mukaan. Työolojen kehittämistarpeet ja työympäristötekijöiden vaikutukset arvioidaan käyttämällä
riskinarviointimenetelmiä. Arvioinnin tuloksista voidaan johtaa ja päätellä kehittämiskohteet ja painopisteet, jotka muokataan tavoitteiksi ja tehtäviksi. Työnantaja käsittelee tavoitteet yhdessä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Työsuojelu on
osa yrityksen jokapäiväistä toimintaa, kun johto ja henkilöstö sitoutuvat noudattamaan ohjelman toimintaperiaatteita.
Työsuojelun toimintaohjelma on jatkuvasti toteutettava ja aina uudistuva. Toimintaohjelmaa seurataan ja tarvittaessa päivitetään ajan tasalle. Sen sisältö tarkistetaan
myös toiminnan oleellisesti muuttuessa.
Yhteistyötoimikunta käsitteli 22.9.2021 seurakunnan työsuojelun toimintaohjelman
vuosille 2022 – 2023. Toimintasuunnitelma on päivitetty edellisen suunnitelman
2020 – 2021 pohjalta. Yhteistyötoimikunta puoltaa työsuojelun toimintaohjelman hyväksymistä.
Työsuojelun toimintaohjelmaa on täydennettävä yhteistyötoimikunnan jäsenten
osalta 24.11 jälkeen, kun työsuojeluvaltuutetun ja –varavaltuutettujen vaali on käyty.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto hyväksyy työsuojelun toimintaohjelman ja täydentää sitä
tarvittaessa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Työsuojelupäällikkö
Yhteistyötoimikunta
Työalat

Lisätietoja

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

LIEKSAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLUETTELO/
PÖYTÄKIRJA
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104 §
KOLIN KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN PALKKALUOKAN TARKASTAMINEN
Liite 8
Kolin kiinteistötyöntekijän Jouko Martikaisen tehtävänkuvausta on tarkastettu syksyllä
2021 vastaamaan hänen nykyistä työkuvaansa. Tehtävänkuvauksen mukaisen vaativuuskriteeristön mukaan Martikaisen vaativuusryhmän mukainen palkka on palkkaluokan 303 mukainen. Martikainen on tarvittaessa töihin tuleva.
Martikaisen tehtäväkuvaus löytyy pöytäkirjan liitteestä, joka on luettavissa kokouspaikalla.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto päättää muuttaa Martikaisen tehtäväkohtaisen palkanosan vastaamaan vaativuusryhmän 303 mukaista palkkaa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Jouko Martikainen
Henkilöstöhallinto

Lisätietoja

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

LIEKSAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLUETTELO/
PÖYTÄKIRJA
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105 §
VIEKIN KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN PALKKALUOKAN TARKASTAMINEN
Liite 9
Viekin kiinteistötyöntekijän, Titta Turusen tehtävänkuvaus on melko lailla identtinen Kolin kiinteistötyöntekijän tehtävänkuvauksen kanssa. Myös hänen osaltaan palkkauksessa tulisi noudattaa vaativuusryhmän 303 mukaista palkkaluokkaa. Titta Turusen
työsuhde on määräaikainen ja työsuhde on solmittu kestämään 31.10.2022 saakka.
Turusen tehtävänkuvaus löytyy pöytäkirjan liitteestä, joka on luettavissa kokouspaikalla.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto päättää muuttaa Turusen tehtäväkohtaisen palkanosan
vastaamaan vaativuusryhmän 303 mukaista palkkaa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Titta Turunen
Henkilöstöhallinto

Lisätietoja

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

LIEKSAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLUETTELO/
PÖYTÄKIRJA

5/2021

13.10.2021
106 §
Asia ei julkinen: julkisuuslaki 24.1 § 25 ja 29 kohta.
Liitteet 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 ja 10.5, eivät julkisia: julkisuuslaki 24.1 § 25 ja 29 kohta.

Pöytäkirjan tarkastajat:

15 (23)

LIEKSAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLUETTELO/
PÖYTÄKIRJA
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107 §
KANTTORI RIITTA LEHTIMÄEN SIVUTOIMILUPAHAKEMUS
Liite 11
Lieksan seurakunnan kanttori Riitta Lehtimäki on jättänyt sivutoimilupahakemuksen.
KL 30 §: Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista
tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen
harjoittamista.
Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan
käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta,
jolla ei ole kiinteää työaikaa.
Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna.
Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon; viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana
toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin,
joita ei voida pitää hyväksyttävänä.
Vapaa-aikana hoidetusta sivutoimesta on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi
peruuttaa sivutoimiluvan edellä mainituilla perusteilla.
Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen peruuttamista.
.

Päätösehdotus (pj):

Myönnetään sivutoimilupa kanttori Riitta Lehtimäelle hakemuksensa mukaisesti KL 30 § mukaisin edellytyksin. Sivutoimenkuvan muuttuessa on
toimitettava uusi hakemus.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kanttori Riitta Lehtimäki

Lisätietoja:

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

LIEKSAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLUETTELO/
PÖYTÄKIRJA
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108 §
KANTTORI SVETLANA PERTUN SIVUTOIMILUPAHAKEMUS
Liite 12
Lieksan seurakunnan kanttori Svetlana Perttu on jättänyt sivutoimilupahakemuksen.
KL 30 §: Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista
tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen
harjoittamista.
Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan
käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta,
jolla ei ole kiinteää työaikaa.
Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna.
Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon; viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana
toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin,
joita ei voida pitää hyväksyttävänä.
Vapaa-aikana hoidetusta sivutoimesta on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi
peruuttaa sivutoimiluvan edellä mainituilla perusteilla.
Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen peruuttamista.

Päätösehdotus (pj):

Myönnetään sivutoimilupa kanttori Svetlana Pertulle hakemuksensa mukaisesti KL 30§ mukaisin edellytyksin. Sivutoimenkuvan muuttuessa on
toimitettava uusi hakemus.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kanttori Svetlana Perttu

Lisätietoja:

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

LIEKSAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLUETTELO/
PÖYTÄKIRJA
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109 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
109.1 §
MARKO TOIVASEN AVUSTUSHAKEMUS HILJA JA VÄINÖ MARTIKAISEN RAHASTOSTA
Liite 13
Seurakunnalla on Hilja ja Väinö Martikaisen rahasto, jonka varoilla tuetaan lieksalaisia
ja Lieksasta kotoisin olevia teologian, diakonian sekä lapsi- ja nuorisotyön opiskelijoita.
Marko Toivanen on Lieksassa asuva teologian opiskelija, joka on aloittamassa tulevana talvena pro gradu-tutkielmaansa. Toivanen hakee opintojaan varteen 1600 euron
avustusta. Apurahahakemus ja sen liitteet ovat luettavissa kokouspaikalla.
Toivanen on kysyttäessä ilmoittanut, että hän on käytettävissä esittelemään pro gradutyönsä tuloksia seurakunnan tilaisuudessa.
Martikaisen rahasto on alun perin perustettu tukemaan teologisia opintoja, joten Toivasen apurahahakemuksen hyväksyminen on helposti puollettavissa.
Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto päättää myöntää Marko Toivaselle 1600 euron avustuksen teologian opintoihin.

Päätös (tp):

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Marko Toivanen
Taloustoimisto

Lisätietoja

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

LIEKSAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLUETTELO/
PÖYTÄKIRJA

5/2021
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109.2 §
ELINA NEVALAISEN AVUSTUSHAKEMUS HILJA JA VÄINÖ MARTIKAISEN RAHASTOSTA
Liite 14
Elina Nevalainen on Lieksassa asuva henkilö, joka opiskelee kirkon kansainvälisen
työn erityiskoulutuksessa. Koulutus antaa valmiuksia lähteä tekemään kristillistä palvelutyötä.
Rahaston toinen lahjoittajan, Hilja Martikaisen johtoajatuksena on vanhojen pöytäkirjaotteiden mukaan ollut, että ”lähetystyötä ei voi tehdä, jos ei ole lähtijöitä.”. Tämän perusteella, vaikka Nevalaisen erityisopinnot eivät ole testamenttisäännön mukaiseen tutkintoon johtavia opintoja, niin apurahan myöntäminen on silti perusteltua, koska opiskeltava aihepiiri on selkeästi testamenttirahaston ydintä.
Apurahan euromääräinen määrä tulee suhteuttaa opiskeluaikaan. Tämän perusteella
500 euron arvoinen avustus voisi olla perusteltua myöntää Nevalaiselle, koska opintoaika ei ole täysiaikaisesti opiskellen monivuotinen. 500 euroa suhteutuu muihin myönnettyihin avustuksiin ja niiden opintojen kestoon, mutta ottaa huomioon opiskeltavan
aiheen ytimen testamenttirahaston rahastosäännön kannalta.
Apurahahakemus ja sen liitteet ovat luettavissa kokouspaikalla.

Päätösehdotus (tp):

Kirkkoneuvosto päättää myöntää Elina Nevalaiselle 500 euron avustuksen kansainvälisen työn erityiskoulutusopintoihin.

Päätös (tp):

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi:

Elina Nevalainen
Taloustoimisto

Lisätietoja

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

LIEKSAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLUETTELO/
PÖYTÄKIRJA

5/2021
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109.3
LAUSUNTO KUOPION ALUEKESKUSREKISTERIN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMISESTA
Liite 15
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Lieksan seurakunnalta lausuntoa Kuopion aluekeskusrekisterin johtosäännön muuttamisesta. Uusi johtosääntö mahdollistaa aluekeskusrekisterin johtokunnan sähköiset kokousmahdollisuudet ja johtosäännön muuttaminen lienee sikäli perusteltua.
Uusi johtosääntö on kokouksen liitteissä.
Päätösehdotus (pj):

Lieksan seurakunta näkee johtosäännön muuttamisen tarpeelliseksi ja
perustelluksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kuopion ev. lut. seurakunnan yhteinen kirkkoneuvosto

Lisätietoja:

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

Pöytäkirjan tarkastajat:

LIEKSAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLUETTELO/
PÖYTÄKIRJA
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110 §
JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
Tapio Kärkkäinen esitti kierrättämisen tehostamista Lieksan seurakunnan
kiinteistötoimessa.

111 §
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:
21: Marja Wainion testamentti kirkon diakoniatyön suorittamaan vanhusten hoitotyöhön;
22: Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys;
23: Talousarvion valmistelun perusteet vuodelle 2022;
24: Vuoden 2022 kirkkokolehdit.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 2021:
A6: Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen
valintaa varten
Kuopion hiippakunnan piispan ohjeet kirkon työntekijän toiminnasta sosiaalisessa mediassa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Merkittiin tiedoksi.

LIEKSAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLUETTELO/
PÖYTÄKIRJA

5/2021
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112 §
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: 92-95, 98, 102, 110-113
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: 96-97, 99-101, 103-109
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: 92-95, 98, 102, 110-113
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:

Annettiin oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

Lisätietoja:

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

113 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päättyi klo 19.10. Virsi 552. Herran siunaus.

Pöytäkirjan tarkastajat:

