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29 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra piti alkuhartauden, jonka aluksi laulettiin virsi 443.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

30 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan kutsu kirkkovaltuuston kokoukseen on asialuetteloineen lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen
kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan
ennen kokousta.
Lisäksi kirkkovaltuuston työjärjestyksen 8 § 2 momentin mukaan
esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät
erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään
kolme päivää ennen valtuuston kokousta.
Kirkkovaltuuston kokouksesta on ollut kuulutus asialuetteloineen
nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 6.11.-15.11.2018.
Valtuutetuille kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 5.11.2018.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Koska paikalla on 26 valtuutettua tai varajäsentä, kokous
todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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31 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

32 §
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan pöytäkirjan
tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua valtuutettua.
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 15.1.2015, että pöytäkirjan
tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan alkaen aakkosten
lopusta.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Anne Saarisen ja Lahja Nummelan.
Päätös:
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Saarinen
ja Lahja Nummela.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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33 §
Metsätolppa-nimisen metsätilan myyntiin asettaminen
KN 13.9.2018, 137 §
Seurakunta omistaa Tarttilan kylässä Metsätolppa-nimisen (908-457-334) metsätilan, jonka pinta-ala on 10,4 ha. Tila on pitkä, kapea sarka ja
sillä tehtävien korjuu- ja hoitotöiden kustannuksia nostaa sen muoto ja sijainti. Ensi vuodelle on metsänhoitosuunnitelmassa esitetty ensiharvennus-, harvennus- ja avohakkuita yhteensä 8,5 ha:n alalle. Puunmyyntituloksi on arvioitu noin 35.000 euroa.
Länsi-Suomen Metsätilat Oy LKV on antanut tarjouksen kiinteistön arvioimisesta ja myymisestä. Kiinteistön arvioinnin arvonlisäverollinen hinta on
460 euroa, mikä on vähennyskelpoinen kulu metsäverotuksessa.
Välityspalkkio on 3,6 % toteutuvasta kauppahinnasta (+ alv 24 %) ja vähintään 2.480 euroa (sis. alv).
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Länsi-Suomen Metsätilat Oy:n tarjouksen ja
tässä vaiheessa tilaa kiinteistön arvioinnin. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Metsätolppa –nimisen kiinteistön (908-457-3-34) myyntiä.
Käsittely:
Keskustelun aikana tehtiin kannatettu ehdotus asian palauttamisesta jatkovalmisteluun sekä toinen kannatettu ehdotus asian käsittelyn jatkamisesta. Asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestivät JAA ja asian palauttamista jatkovalmisteluun äänestivät EI. JAA-ääniä oli 5, EI-ääniä4.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
asettaa Metsätolppa –nimisen kiinteistön (908-457-3-34) myyntiin.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto asettaa Metsätolppa –nimisen kiinteistön
(908-457-3-34) myyntiin.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti asettaa Metsätolppa
–nimisen kiinteistön (908-457-3-34) myyntiin ja edellyttää
myyntiperusteiden selvittämistä ennen lopullista myyntipäätöstä.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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34 §
Työterveyshuoltosäännön päivittäminen
KN 7.4.2016, 61 §
Voimassa oleva Työterveyshuoltosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa
12.12.2013 ja sen soveltamisohje kirkkoneuvostossa 27.11.2013. Soveltamisohje on tullut voimaan Työterveyshuoltosäännön tultua hyväksytyksi kirkkovaltuustossa.
Työterveyshuoltosääntö on laadittu Kirkon virka- ja työehtosopimuksen
eräitä terveydenhoidollisia virkavapauksia ja työvapaita koskevien määräysten ja Suositussopimus sairaanhoidon järjestämisestä seurakunnassa, pohjalta.
Työterveyshuoltosääntö tulee voimaan kirkkovaltuuston hyväksyttyä sen.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt nyt päivitettävät Työterveyshuoltosääntö ja sen soveltamisohjeen kokouksessaan 30.3.2016 ja esittää ne kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Sääksmäen seurakunnan Työterveyshuoltosäännön ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi; sekä hyväksyy
Työterveyshuoltosäännön soveltamisohjeen, joka tulee voimaan Työterveyshuoltosäännön tultua hyväksytyksi kirkkovaltuustossa.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

KV 28.4.2016, 22 §
Voimassaoleva Työterveyshuoltosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa
12.12.2013 ja sen soveltamisohje kirkkoneuvostossa 27.11.2013. Soveltamisohje on tullut voimaan Työterveyshuoltosäännön tultua hyväksytyksi kirkkovaltuustossa.
Työterveyshuoltosääntö on laadittu Kirkon virka- ja työehtosopimuksen
eräitä terveydenhoidollisia virkavapauksia ja työvapaita koskevien määräysten ja Suositussopimus sairaanhoidon järjestämisestä seurakunnassa, pohjalta.
Työterveyshuoltosääntö tulee voimaan kirkkovaltuuston hyväksyttyä sen.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt päivitettävät Työterveyshuoltosäännön
ja sen soveltamisohjeen kokouksessaan 30.3.2016.
Kirkkoneuvosto esittää päivitetyn Työterveyshuoltosäännön kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Liitteenä 2 on päivitetty Työterveyshuoltosääntö.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy päivitetyn Sääksmäen seurakunnan Työterveyshuoltosäännön.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
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KN 25.10.2018, 171 §
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt ja hyväksynyt liitteenä olevan päivitetyn
Työterveyshuoltosäännön kokouksessaan 19.9.2018.
Muutokset koskevat säännön pykäliä 2, 6 ja 14.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Sääksmäen seurakunnan Työterveyshuoltosäännön ja esittää sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kirkkoneuvosto esittää Sääksmäen seurakunnan Työterveyshuoltosäännön kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Työterveyshuoltosääntö liitteenä 1.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Sääksmäen seurakunnan päivitetyn Työterveyshuoltosäännön.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus
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35 §
Vuoden 2019 tuloveroprosentti
KN 25.10.2018, 176 §
Seurakuntien tulee viimeistään 17.11.2018 ilmoittaa verohallinnolle
vuodelle 2019 vahvistamansa tuloveroprosentin suuruus.
Seurakunnan verotulokertymä 30.9.2018 on yhteensä 3.410.706 euroa.
Verovuosi 2017 on valmistumassa ja saadun ennakkotiedon mukaan seurakunnan kirkollisverotulot olisivat 3.981.097 euroa
(v. 2016 4.154.812 €, v. 2015 4.176.900 €, v. 2014 4.283.301 €, v. 2013
3.918.953 €, v. 2012 3.853.420 €, v. 2011 3.771.117 €, v. 2010 3.683.747
€,
v. 2009 3.380.545 €, v. 2008 3.528.454 €, v. 2007 3.423.458 €).
Laskua vuoteen 2016 verraten on 4,2 %.
Kirkkohallituksen tilittämä valtionosuus (415.000 euroa) korvaa yhteisöverotuoton, jonka keskimääräinen vuositilitys vuosina 2007 - 2014 oli 367.544 €.
Ansio- ja pääomatuloveroja seurakunnalle on 30.9. mennessä tilitetty
kuluvalta vuodelta 2.849.209 euroa. Kasvua on 5,2 % edellisen vuoden
(2.707.540 euroa) vastaavaan ajankohtaan verraten.
Aikaisemmilta verovuosilta on tilitetty 561.495 euroa.
Yhteensä 3.410.706 euroa, missä on kasvua edelliseen vuoteen verraten 4,9
%.
Vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa kirkollisverotulokertymäksi on arvioitu
3.980.000 euroa tuloveroprosentin ollessa 1,65. Sääksmäen seurakunnan
osuus kirkon saamasta valtionavustuksesta on 402.544 euroa.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa
Sääksmäen seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,65 vuodelle 2019.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
vahvistaa Sääksmäen seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,65 vuodelle 2019.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto vahvistaa Sääksmäen seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,65 vuodelle 2019.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus
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36 §
Seurakuntatalon tontin kehittäminen, aiesopimus
KN 13.9.2018, 142 §
Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat kevään ja syksyn aikana keskustelleet
seurakuntatalon tontin kehittämisestä kaupungin edustajien kanssa. Asiaa on käsitelty kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmässä, jossa mukana
on ollut asiantuntijana projektipäällikkö Hannu Järvinen A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy:stä.
Yhteistyökumppania tontin kehittämiseen etsittäessä, keskusteluja käytiin
suurimpien rakennusliikkeiden kanssa, jolloin kehittämiskumppaniksi ainoana asiasta kiinnostuneena valikoitui Hartela.
Keskusteluissa Hartelan edustajien kanssa mukana on ollut kirkkoherra,
talousjohtaja ja Hannu Järvinen.
Keskustelujen pohjana on ollut, että tontti jää seurakunnan omistukseen
ja että rakennettava rakennus olisi sellainen, josta seurakunta voisi vuokrata toimisto- ja muuta toimitilaa. Tontille tulee hakea asemakaavamuutos, joka mahdollistaa asuinrakennusten, liike- ja palvelutilojen sekä toimitilojen rakentamisen. Hartela vastaa asemakaavamuutosta varten tarvittavien viitesuunnitelmien laatimisesta kustannuksellaan. Viitesuunnitelmat hyväksytään yhteisesti ennen niiden antamista kaavoituksen pohjaksi. Kaupungin perimät korvaukset kaavoituksesta ja maankäytön
muuttamisesta tulevat seurakunnan maksettaviksi. Hartela vastaa uudishankkeiden toteuttamisesta ja niihin liittyvistä taloudellisista riskeistä yksin. Seurakunta ei lunasta tai omista uudishankkeisiin liittyvien yhtiöiden
osakkeita.
Kaavatontit vuokrataan alkaen rakennuksen valmistumisesta 60 vuoden
vuokrasopimuksella. Markkinahintainen tonttivuokra määräytyy rakennusoikeuden käyvän hinnan ja tonttien yleisen käyvän vuokratuoton perusteella. Tavoiteltava kokonaisrakennusoikeus määräytyy suunnittelun
tuloksena ja osapuolten välillä allekirjoitettavaan esisopimukseen kirjataan rakennusoikeuden minimimäärä, joka hankkeessa vähintään on saavutettava. Hartela vastaa seurakuntatalon rakennuksen purkamisen kustannuksista.
Rakennukseen tai sen yhteyteen pyritään toteuttamaan tuetun tai palveluasumisen tiloja. Seurakunnan toimitilojen tilantarve täsmennetään
hankkeen edetessä Hartelan ehdotusten pohjalta. Hartela vastaa toimitilojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Rakennukseen toteutetaan seurakunnan ja muiden rakennuksen käyttäjien kanssa yhteiskäyttöön tarkoitettuja tiloja seurakunnan tilojen lisäksi. Seurakunta vuokraa toimitilat 10
vuodeksi, jota on mahdollista jatkaa viiden vuoden jaksoissa samoilla
vuokraehdoilla kolme kertaa. Seurakunta maksaa tiloista markkinahinnan
mukaista vuokraa.
Yhteistyön periaatteet kirjataan aiesopimukseksi, joka allekirjoitetaan
osapuolien välillä mahdollisimman pian. Aiesopimus on voimassa, kunnes
osapuolet allekirjoittavat hanketta koskevan esisopimuksen, tai yhteisesti
todetaan, ettei hankkeelle ole toteutusedellytyksiä. Hankkeen lopullisten
sopimusten allekirjoittaminen edellyttää hyväksymistä molempien osapuolien hallinnollisissa elimissä osapuolien päätöksentekosääntöjen mukaisesti.
Hankkeen eteneminen
13.9.2018
Kirkkoneuvosto
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- Hartelan ehdotus hankkeen etenemisestä
- ensimmäiset alustavat luonnokset maankäytöstä uudishankkeelle
- kirkkoneuvoston valtuutus neuvotella ja allekirjoittaa aiesopimus hankkeen kehittämisestä yhteistyössä Hartelan kanssa
- kirkkoneuvoston valtuutus valmistella kaavoituksen käynnistämistä
kaupungin kanssa
9/2018
Aiesopimuksen laatiminen ja allekirjoitus
9-10/2018
Hankkeen valmistelu
1) maankäyttöluonnosten laatiminen
2) neuvottelut kaavoitustavoitteista kaupungin kanssa
3) ensimmäisen vaiheen rakennusten luonnokset
4) toteutuskustannusten budjettihinnoittelu
5) esisopimusvalmistelu
15.11.2018
Kirkkovaltuusto
6) tontin vuokra-ajan hyväksyminen ja alistaminen
7) hanketta koskevan esisopimuksen hyväksyminen tai tarvittaessa valtuutuksen antaminen esisopimuksen allekirjoittamiseen kirkkovaltuuston hyväksymissä puitteissa
1/2019
Esisopimuksen allekirjoittaminen
2019
Asemakaavoitus ja luonnossuunnitteluvaihe
2020
Ensimmäisen vaiheen rakentamisen käynnistyminen
2021
Ensimmäisen vaiheen valmistuminen
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja talousjohtajan neuvottelemaan
ja allekirjoittamaan aiesopimuksen hankkeen kehittämisestä yhteistyössä
Hartelan kanssa ja hyväksyy kaavoituksen käynnistämisen Valkeakosken
kaupungin kanssa.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
KN 25.10.2018, 177 §
Kiinteistö- ja hautaustoimen työryhmä päätti kokouksessaan 23.10.2018
Hartelan toimittamaa aiesopimusta käsitellessään toimittaa sen hyväksyttäväksi kirkkoneuvostossa ja edelleen kirkkovaltuustossa, vaikka kirkkoneuvosto kokouksessaan 13.9.2018 valtuutti kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan aiesopimuksen.
Aiesopimuksessa sopijaosapuolet sitoutuvat siihen, etteivät tämän sopimuksen voimassaoloaikana valmistele tai neuvottele sopimuksen kohteesta taikka kilpailevista järjestelyistä kolmansien osapuolien kanssa. Mikäli
hankkeelle ei saada tavoiteltavaa rakennusoikeutta, kaava poikkeaa merkittävästi esisopimuksen liitteenä olevasta viitesuunnitelmasta, olosuhteet
muutoin merkittävästi muuttuvat, taikka järjestelyä ei hyväksytä kirkolli-
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sessa alistusmenettelyssä, on Hartelalla ja seurakunnalla molemmilla itsenäinen oikeus purkaa tämä sopimus. Tällöin molemmat sopijapuolet vastaavat kukin omista siihen mennessä aiheutuneista kustannuksistaan, eikä
kumpikaan taho ole vahingonkorvausvelvollinen toista kohtaan.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto
1) lähettää liitteenä olevan aiesopimuksen koskien seurakuntatalon tonttia 908-2-25-7 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy kaavatonttien vuokraamisen 60 vuoden vuokrasopimuksella. Vuokra-aika alkaa
rakennuksen valmistumisesta. Kirkkovaltuusto lähettää päätöksen
tältä osin tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
1) hyväksyy liitteenä olevan aiesopimuksen koskien seurakuntatalon tonttia 908-2-25-7.
2) hyväksyy kaavatonttien vuokraamisen 60 vuoden vuokrasopimuksella. Vuokra-aika alkaa rakennuksen valmistumisesta.
Kirkkovaltuusto lähettää päätöksen tältä osin tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Aiesopimus liitteenä 2.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy
1) liitteenä olevan aiesopimuksen koskien seurakuntatalon
tonttia 908-2-25-7.
2) kaavatonttien vuokraamisen 60 vuoden vuokrasopimuksella. Vuokra-aika alkaa rakennuksen valmistumisesta.
Kirkkovaltuusto lähettää päätöksen tältä osin tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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37 §
Talousjohtaja Eija Tuomiojan irtisanoutumisilmoitus
KN 25.10.2018, 178 §
Talousjohtaja Eija Tuomioja on toimittanut kirkkovaltuustolle osoitetun
kirjeen, jossa hän ilmoittaa eroavansa talousjohtajan virasta 1.7.2019 lukien.
Kirje on liitteenä.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
merkitsee tiedoksi talousjohtaja Eija Tuomiojan irtisanoutumisen talousjohtajan virasta 1.7.2019 lukien.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
merkitsee tiedoksi talousjohtaja Eija Tuomiojan irtisanoutumisen
talousjohtajan virasta 1.7.2019 lukien.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi ja myöntää eron talousjohtaja Eija Tuomiojalle talousjohtajan virasta 1.7.2019 lukien.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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38 §
Talousjohtajan viran auki julistaminen
KN 25.10.2018, 180 §
Talousjohtajan irtisanoutumisen johdosta julistetaan 1.7.2019 alkaen auki
talousjohtajan virka.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talousjohtajan virka julistetaan haettavaksi. Virka täytetään 1.7.2019 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että talousjohtajan virka julistetaan haettavaksi. Virka täytetään 1.7.2019 alkaen.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto julistaa talousjohtajan viran haettavaksi.
Virka täytetään 1.7.2019 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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39 §
Tukipalveluiden johtosäännön päivittäminen
KV 18.8.2016,
Kirkkovaltuuston 14.11.2013 hyväksymän Tukipalveluiden johtosäännön
pykäliä 6 ja 7 on muutettu. 4
Tukipalveluiden päivitetty johtosääntö on liitteenä 4.
Pykälämuutokset näkyvät vahvennettuna tekstinä.
Kirkkoneuvosto esittää liitteenä olevan Sääksmäen seurakunnan Tukipalveluiden johtosäännön kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Sääksmäen seurakunnan Tukipalveluiden johtosäännön, joka tulee voimaan 1.10.2016 alkaen.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

KN 25.10.2018, 181 §
Kirkkovaltuuston 18.18.2016 hyväksymän Tukipalveluiden johtosäännön
pykäliä 2-4, 6, ja 11 on muutettu. Isännöitsijän virkaa ei täytetty, vaan
kiinteistötoimeen palkattiin osa-aikainen työsopimussuhteinen kiinteistöpäällikkö ja siitä syystä virkasuhdetta vaativat tehtävät/päätökset on siirretty talousjohtajalle.
Päivitetty johtosääntö on liitteenä ja pykälä muutokset näkyvät vahvennettuna tekstinä.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää liitteenä olevan Sääksmäen seurakunnan Tukipalveluiden johtosäännön kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kirkkoneuvosto esittää liitteenä 3 olevan Sääksmäen seurakunnan
Tukipalveluiden johtosäännön kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Sääksmäen seurakunnan päivitetyn Tukipalveluiden johtosäännön.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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40 §
Ilmoitusasiat
Kirkkoneuvosto on valinnut osa-aikaiseen kiinteistöpäällikön tehtävään DI Karri Koivusillan Lempäälästä. Tehtävä on yhteinen
Lempäälän seurakunnan kanssa. Hän aloittaa tehtävässä
1.12.2018.
Kirkkoneuvosto on valinnut seurakuntapastorin virkaan Arni Hukarin ja pyytänyt tuomiokapitulilta virkamääräyksen 1.12.2018 lukien.
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt liitteenä 4 olevan päivitetyn toimintaohjeen epäasiallisen kohtelun sekä sukupuolisen häirinnän
ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Päivitetty toimintaohje on voimassa 12.11.2018 alkaen.
Kirkkoneuvosto saattaa liitteenä 5 olevan Tienviitat 2022 ohjausryhmän raportin tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkohallituksen täysistunto on 23.10.2018 vahvistanut kirkkovaltuuston 15.3.2018 tekemän päätöksen Valkeakosken kirkon
purkamisesta ja tontin myymisestä.
Kirkkovaltuustolle osoitettu adressi kirkon purkamista vastaan on
vastaanotettu 12.9.2018.
Päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Ulla Karppila luki Ulla Karppilan ja Eila Hyökyvaaran allekirjoittaman aloitteen Valkeakosken kirkon käyttöönottamiseksi joulunajan tilaisuuksiin ja luovutti sen kirkkovaltuuston puheenjohtajalle. Aloite toimitetaan kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.
41 §
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
KL 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:58. Lopuksi laulettiin virsi 509 ja lausuttiin yhdessä Herran siunaukseen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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VALITUSOSOITUS
Pykälät 29 - 41
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisperusteet
valitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS
ValitusSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valivirantuksella.
omainen
ja valitus- Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
aika
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna
PL 640, 13111 Hämeenlinna
0295642269
hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kirkollisvalitus, pykälät 34, 35, 36, 39

VValitusaika
330 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella, pykälät 36

3

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
330 päivää
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite:
Eteläpuisto 2 C, Tampere
Postiosoite:
Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere
Sähköposti:
tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
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Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä
valitukseen valtakirja.
Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Talousjohtaja Eija Tuomioja, puhelin 0400 546 222, email eija.tuomioja@evl.fi

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinlain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2.000
euroa, jollei lain 5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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