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99 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen. Virsi 525, alkusanat Emil Aaltosen ja Metsäkansan kirkon juhlapäivästä 1.9.2019. Teksti vuoden 1938 käännöksestä, Room. 3:21-31, Isä meidän – rukous.
100 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 5 §:n 1 kohdan mukaan kutsu
jäsenille on toimitettava viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Esityslista lähetettiin
jäsenille 20.8.2019.
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
101 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtajan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
102 §
Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin
päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaisesti Elina Lähteen ja Marja Heikkisen.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
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103 §
Diakonian taloudellisen avustamisen ohjeet
Liite 1
Edelliset diakonian taloudellisen avustamisen ohjeet on hyväksytty kirkkoneuvostossa joulukuussa 2015 ja ne ovat olleet käytössä 1.1.2016
lähtien. Ohjeissa on määritelty ne avustustoiminnan periaatteet ja käytännön toimenpiteet, joita kaikessa diakonian taloudellisessa avustamisessa noudatetaan. Ohjeissa myös määritellään euromääräiset avustussummat, joiden mukaan työntekijät voivat avustuksia jakaa.
Diakoniatiimissä ohjeita on tarkistettu ja selvennetty. Vuoden 2015 jälkeen esimerkiksi perustoimeentulotuen maksamisessa on tapahtunut
muutoksia. Perheen pääluvun mukaisia avustussummia on hieman nostettu ja samoin isompien avustussummien päätösrajoja ja maksatuskäytäntöjä. Diakonian vanhusrahaston ja avustusrahaston käytöstä on
omat erilliset ohjeensa. Uudet ohjeet tulisivat voimaan 1.10.2019 alkaen.
Johtavan diakonian viranhaltijan
päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy diakonian taloudellisen avustamisen ohjeet.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus.
Johtava diakonian viranhaltija Päivi Isomäki poistui kokouksesta klo 17.30 pykälän käsittelyn
jälkeen.
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104 §
Oikaisupyyntö avustusasiassa
Liite 2

Sisältää salassa pidettäviä tietoja, KL 25:8 §
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105 §
Sijoitussuunnitelma
Liite 3
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 §:n mukaan seurakunnan varojen sijoittamisesta päättää talousjohtaja kirkkoneuvoston päättämän sijoitussuunnitelman rajoissa.
Sijoitussuunnitelman tarkoitus on ohjata, että rahavarat talletetaan
suunnitellusti siten, että riittävä tulotaso saavutetaan riskit halliten.
Tuoton ja riskin lisäksi sijoitustoiminnassa otetaan huomioon eettiset
periaatteet.
Sijoituksien tarkoituksena on turvata seurakunnan toiminnan edellytykset ja antaa aikaa sopeuttaviin toimenpiteisiin Sääksmäen seurakunnan
taloudellisen tilanteen muuttuessa. Varoja tarvitaan tulevien investointien rahoittamiseen ja seurakunnan maksuvalmiuden turvaamiseen.
Liitteenä on ehdotus Sääksmäen seurakunnan sijoitussuunnitelmaksi
vuosille 2019 - 2022. Tavoitteena on maltillinen tuotto sijoitetulle pääomalle. Sijoitustoiminnan vähimmäistavoitteena on sijoitetun pääoman
reaaliarvon säilyttäminen. Sijoitettava pääoma on noin 5 miljoonaa euroa.
Jatkossa on tavoitteena raportoida kirkkoneuvostolle sijoitusomaisuuden kokonaisuudesta muun toiminta-, jäsenyys- ja talousraportoinnin
yhteydessä vähintään neljästi vuodessa.
Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan sijoitussuunnitelman vuosille
2019 – 2022.
_________________________________________________________
Antti Selkee ehdotti asian jättämistä uudelleenvalmisteltavaksi.
Karppila ilmoitti kannattavansa esitystä, joten kirkkoneuvosto
äänesti, jatketaanko asian käsittelyä, vai jätetäänkö asia uudelleenvalmisteltavaksi.
Asian käsittelyn jatkamisen puolesta JAA äänestivät Antola,
Kauhanen, Heikkinen, Paasio, Lähde, Eteläniemi ja Veuro.
EI äänestivät Karppila ja Selkee.
Asian käsittelyä jatkettiin ja Antti Selkee ehdotti Ulla Karppilan
kannattamana, että kirkkoneuvosto ei hyväksy talousjohtajan
esittämää sijoitussuunnitelmaa. Äänestettäessä talousjohtajan
päätösehdotusta kannattivat Markku Antola, Kari Kauhanen,
Marja Heikkinen, Olli Paasio, Elina Lähde, Erkki Eteläniemi ja Sari Veuro ja sitä vastustivat Antti Selkee ja Ulla Karppila. Talousjohtajan päätösehdotus tuli päätökseksi äänin 7-2.
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Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Antti Selkee jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

On muutoksenhakuoikeus
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106 §
Omaisuudenhoito ja sijoitussopimukset
Liite 4
Seurakunnan osakesalkku on arvoltaan nyt 3.7 miljoonaa euroa. Salkut
sisältävät kasvu-ja tuottorahastoja, korkosijoituksia, erilaisia joukkovelkakirjoja ja osakkeita. Yhteistyötä on tehty OP-Pohjolan kanssa. Jokaisen sijoituksen osto/myynti on sovittu sijoitusneuvojan kanssa ja talousjohtaja/kirkkoneuvosto on tehnyt lopullisen päätöksen hankinnasta.
OP-pohjolan tuottotilin lisäksi seurakunnan omistuksessa on OPvuokratuottoa ja OP-metsänomistaja B-osuuksia yhteensä milj. euroaja
sekä OP-Private strategia -50 ja -75 sijoituksia 2,4 milj. euroa. Edellä
esitetyn sijoitussuunnitelman mukaan nykyinen tilanne on hieman liian
osakepainotteinen.
Sijoitussuunnitelmassa on määritelty, että vastapuoliriskiä hallinnoidaan
siten, että käytössä on kaksi tai useampia vastuullisia ja luotettavia talletuspankkeja, omaisuudenhoitajia, rahastoyhtiöitä ja pankkiiriliikkeitä,
jotka ovat Finanssivalvonnan tarkastelun alaisia. Tällä hetkellä yhteistyötä tehdään ainoastaan OP-Pohjolan kanssa.
Suomen Pankkiiriliikkeen ja OP-Pohjolan kanssa on käyty keskustelua
nykytilasta ja sen parantamisesta. Kummatkin toimijat ovat tehneet
ehdotuksen 1. miljoonan euron sijoitukselle. Vähimmäistavoitteena on,
että investointiin käytettävän lainan kustannukset pystytään kattamaan
sijoituksen tuotoilla.
OP-Pohjola
OP-Private strategia 50
OP-Private strategia 75
OP Metsänomistaja
OP Vuokratuotto

300.000
100.000
300.000
300.000

€
€
€
€

Kustannukset: OP-Private 50 Strategia 0,84%/vuosi, OP-Private 75
Strategia 0,94%/vuosi, OP-metsäomistaja
2,29%/vuosi+merkintäpalkkio 4%, OP-Vuokratuotto
2%/vuosi+merkintäpalkkio 2%
Tavoiteltu tuotto 4% - 7%
UB varainhoito
eQ HOIVAKIINTEISTÖT
UB METSÄ
UB POHJOISMAISET LIIKEKIINTEISTÖT
UB TÄYDEN VALTAKIRJA VH (valittu taso)

200
150
150
500

000
000
000
000

€
€
€
€

Kustannukset: UB Täyden valtakirjan vh 1,29 %, eQ Hoivakiinteistöt
1,99%/vuosi, merkintä/lunastuspalkkio 3%, UB Metsä 1,85%/vuosi +
merkintä/lunastuspalkkio 3,75%, UB Pohjoismaiset liikekiinteistöt
1,63%/vuosi + merkintäpalkkio 0,75%
Tavoiteltu tuotto 3,5% - 9%
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UB Pankkiiriliikkeen ehdotuksessa on täyden valtakirjan varainhoitoa
50% Tuotevalinnoissa noudatetaan sovittua sijoituspolitiikkaa. Allokaatioryhmä kokoontuu vähintään joka toinen viikko ja päättää omaisuusluokkajakaumasta ja mahdollisista muutoksista salkkuun. Salkkuihin
otetaan salkun kokonaisuus ja markkinatilanne huomioiden tehokkaimmat tuotteet ja salkkujen liikkeeseenlaskijariskiä hajautetaan.
Täyden valtakirjan salkussa on valittavana viisi eri strategia tasoa (liite), ehdotuksen laskelmat on laskettu tasolla tasapaino, jossa osakepaino on maksimissaan 30%.
Suomen Pankkiiriliike on uudelta nimeltään UB Pankkiiriliike ja se on
osa First North -markkinapaikalle listattua United Bankers -konsernia.
UB Pankkiiriliike ei ole sidottu yksittäiseen toimijaan vaan valittavana on
laaja valikoima sijoitustuotteita. Yhteistyö OP-Pohjolan ohella antaa laajemman tuotevalikoiman ja parantaa riskienhallintaa.
Talousjohtaja päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy toiseksi yhteistyökumppaniksi UB Pankkiiriliikkeen ja valtuuttaa talousjohtajan tekemään UB Pankkiiriliikkeen esittämän miljoonan euron sijoituksen tasolla tasapaino.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus
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107 §
Aloite Valkeakosken kirkon 50-vuotisjuhlien valmistelun aloittamisesta
Liite 5
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja on vastaanottanut kymmenen kirkkovaltuuston jäsenen allekirjoittaman aloitteen 6.6.2019 kirkkovaltuuston
kokouksen yhteydessä. Aloite kuuluu: ”Valkeakosken kirkon vihkimisestä tulee 14.12.2019 kuluneeksi 50 vuotta. Ehdotamme, että kirkkovaltuusto/kirkkoneuvosto nimeää työryhmän valmistelemaan kirkolle asiaan kuuluvia 50-vuotisjuhlia”.
Aloitteen arviointia.
Aloitteen mukaan on asiaan kuuluvaa juhlia kirkon 50-vuotisjuhlia.
Aloitteessa ei sanallakaan mainita kirkon tosiasiallista tilannetta. Kirkkovaltuusto on 15.3.2018 tehnyt päätöksen kirkon purkamisesta. Päätös on vahvistettu sekä Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa, että Kirkkohallituksessa. Kahden seurakuntalaisen toimesta tehdyn valituksen vuoksi asia on tällä hetkellä Helsingin hallinto-oikeuden käsittelyssä. Vasta valituksen ratkettua voidaan hankkeessa edetä suunnitellusti hakemalla purkulupaa Valkeakosken kaupungilta.
Kirkon purkamiseen liittyvä juhla.
Kirkosta luopuminen on valitettava, surua ja suuttumustakin herättävä
asia. Se on kuitenkin kirkkovaltuuston hyväksymän Tienviitat 2022
strategian mukainen välttämättömäksi katsottu toimi, jolla seurakunnan
toiminta turvataan. Purkamispäätöksen yhteydessä esillä olleissa suunnitelmissa on nähty tarpeelliseksi surutyön hoitaminen kirkosta luopumiseksi. Piispan kanssa neuvotteluissa on kuultu, että kirkkorakennuksesta luopumista voi edeltää jäähyväisjuhla, jossa rakennus puretaan
sakraaliesineistöstä. Samalla voidaan kiittää Jumalaa siitä, mitä kaikkea
kirkkorakennus menneinä vuosikymmeninä on antanut paikallisille kristityille ja miten se on edustanut kristillisyyttä kaupunkikuvassa arkkitehtuurisin elementein. Tällainen juhla on tarpeen järjestää. Jäähyväisjuhla tältä osin sisältää samoja elementtejä kuin normaalissa tapauksessa järjestettävä rakennuksen 50-vuotisjuhla sisältäisi.
Tässä tilanteessa ei ole aihetta juhlia kirkon 50-vuotista taivalta. Työryhmän perustaminen asiaa hoitamaan on siten tarpeetonta.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle aloitteen hylkäämistä
aiheettomana.
___________________________________________________
Ulla Karppila teki päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen ja
esitti, että aloitetta ei hylätä, vaan kirkon juhlat pidetään ja niiden valmistelu aloitetaan.
Antti Selkee kannatti esitystä, joten kirkkoneuvosto äänesti, jätetäänkö asia pöydälle. Ulla Karppilan päätösehdotusta kannattivat äänestyksessä Ulla Karppila ja Antti Selkee.
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Puheenjohtajan päätösehdotusta kannattivat Markku Antola,
Kari Kauhanen, Marja Heikkinen, Olli Paasio, Elina Lähde, Erkki
Eteläniemi ja Sari Veuro. Puheenjohtajan päätösehdotusta kannatettiin äänin 7-2.

Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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108 §
Kirkkokuorotoiminnan järjestäminen Sääksmäen seurakunnassa
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 25.7.2019 kanttori Maaret
Manni-Korven sivutoimilupa-anomusta ryhtyä Valkeakosken Mieslaulajien kuoronjohtajaksi. Käsittelyn yhteydessä tuli esille, että kirkkokuorotoimintaa olisi syytä käsitellä kirkkoneuvostossa.
Sääksmäen seurakunta on toiminut yhtenä jo vuodesta 2007 lähtien.
Sitä ennen edelsi seurakuntien yhteistalouden aika. Seurakuntien yhdistyminen ei sujunut kitkatta eivätkä kaikki sitä koskaan hyväksyneet.
Seurakunnallinen toimintakulttuuri muuttuu hitaasti. Seurakuntien yhdistymispäätöstä noudattaen jumalanpalveluselämää on pyritty järjestämään yhtenä kokonaisuutena. Kun enää ei ole olemassa Sääksmäen
seurakuntaa ja Valkeakosken seurakuntaa erikseen, ei ole perusteltua
pitää jumalanpalveluksiakaan jokaisessa kirkossa kaikkina pyhinä erikseen.
Kahden seurakunnan ajalta juontavat juurensa myös kirkkokuorotoimintaan liittyvät käytännöt. Valkeakoskella on ollut erikseen Valkeakosken kirkkokuoro ja Sääksmäellä erikseen Sääksmäen kirkkokuoro. Usean vuoden ajan on keskusteltu sekä seurakuntalaisten että työntekijöiden aloitteesta siitä, miten kuorot voisi yhdistää. Tämä ei ole ollut mahdollista toisistaan poikkeavien toimintakulttuurien vuoksi.
Seurakunnan toimintaa on kuitenkin uudistettava tehtyjen päätösten
mukaisesti. Sääksmäen kuoron toiminta on vähitellen muotoutunut
muutaman laulajan lauluryhmäksi. Lauluryhmän toiminnan on mahdollistanut seurakuntalainen, joka haluaa vetää ryhmää. Ryhmään ovat
uudet laulajat tervetulleita. Myös Virsikulkuset on avoin ryhmä, joka
tarjoaa matalan kynnyksen paikan laulaa.
Kuorojen yhdistysmuotoisuus juontuu kuorojen historiasta, jossa kuoron toiminta tarvitsi yhdistysmuotoa varainhankintaa ja toimintaansa
varten. Tälle ei enää ole tarvetta, kun seurakunta on tukenut merkittävästi kuorojen toimintaa ja mahdollistanut kuorolaisille ilmaisen harrastuksen kuorotoiminnan parissa. Aikaisemmin kirkkokuorot saattoivat
liittyä Kirkkomusiikkiliiton jäseniksi, jos ne olivat järjestäytyneet yhdistyksiksi.
Nykyisin seurakunta voi kuulua jäsenenä Suomen kirkkomusiikkiliittoon,
jolloin kaikki seurakunnan omat musiikkiryhmät saavat jäsenyyden automaattisesti. Niinpä osana uudistumisprosessia käynnistettiin keskustelu sekä Sääksmäen että Valkeakosken kirkkokuoroyhdistysten kanssa
keväällä 2018 jossa tiedusteltiin halukkuutta yhdistysrakenteen purkamiseksi. Seurakunta ei voi tehdä päätöksiä itsenäisten yhdistysten toimivallan alueella. Neuvotteluista syntyneen keskustelun tuloksena
kumpainenkin kuoroyhdistys lakkautti toimintansa.
Sääksmäen kuoro on ilmoittanut haluavansa jatkaa toimintaa vapaaehtoisen johtajansa kanssa. Valkeakosken kirkkokuorotoimintaa on ideoitu
musiikkitiimissä siten, että seurakunta järjestäisi kaksi eri ryhmää, toinen eläkeläisille ja toinen työssä käyville. Näin ikääntyneet laulajat voiPöytäkirjan tarkastajien
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sivat vielä jatkaa kuorolaulajan uraansa, mutta samalla tarjoutuisi
mahdollisuus kirkkokuorotoiminnan uudistumiselle. Kyseisiin kuoroihin
etsittiin laulajia tammikuussa 2019, mutta ilmoittautuneita ei ollut riittävästi. Syyskauden osalta ilmoittautuminen on ollut käynnissä kesäkuusta lähtien.
Kirkkokuorotoiminta tarvitsee uusia laulajia, koska kuorolaisten keskiikä on varsin korkea. Kuorotoiminta on sosiaalisesti vaativaa johdettavaa. Kuoron vaarana voi olla muodostua klikiksi, johon on ulkopuolisten
laulajien vaikea kokea itseään tervetulleeksi. Edellä mainituista syistä
johtuen musiikkitiimissä päädyttiin ratkaisuun ottaa aikuisten kuorotoiminnalle ikään kuin uusi alku. Myös tuleva yhteisövalmennus ja yhteisöllisempi toimintatapa saattavat tuoda uusia laulajia seurakunnan kuorotoimintaan.
Sääksmäen seurakunnassa on lähivuosina tapahtunut varsin vahva musiikillisen elämän uudistuminen nuorisotyön piirissä syntyneiden yhtyeiden ja kuoron muodossa. Vastaavaa toimintaa ollaan kehittämässä
myös lapsityössä. Näistä nuorista musiikinharrastajista saadaan myöhemmin myös aikuiskuoroihin laulajia. Musiikkitoimintaa on vahvasti
kehitetty ja kehitetään edelleen Tienviitat 2022 suuntaan myös konserttitoiminnan osalta. Monipuolinen musiikkitoiminta tavoittaa myös niitä
ihmisiä, jotka eivät muutoin ole kiinnostuneita seurakunnan toiminnasta.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkomusiikkitoiminnan kehittämisen periaatteet ja hyväksyy musiikkitiimin suunnitelmat kirkkomusiikin kehittämiseksi Sääksmäen seurakunnassa.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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Sivu 14

109 §
Kirkkovaltuuston jäsenen eroanomus
Kirkkovaltuuston jäsen Ella Eloranta on pyytänyt 10.8.2019 lähettämällään sähköpostilla eroa Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuustosta ja
kirkkoneuvostosta paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan luottamustoimeen on
vaalikelpoinen 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen.
Kirkkolain 23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä
vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta,
eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee
kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentin mukaan, jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien
vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa,
hänelle myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja.
Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi
uusi luottamushenkilö.
Ella Elorannan edustaman Kristillinen Työväenyhdistys valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu on Pentti Hupanen.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myöntää Ella Elorannalle eron kirkkovaltuustosta ja kirkkoneuvoston
varajäsenyydestä
2. kutsua Kristillisen työväen -valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Pentti Hupanen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi jäljellä
olevaksi ajaksi
3. valita kirkkoneuvoston jäsen Sari Veurolle varajäsen kaudelle 20192020.

Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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110 §
Ilmoitusasiat
Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
- Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
on luettavissa http://sakasti.evl.fi/palvelussuhde
Viranhaltijapäätökset
Kirkkoherra
Kasvatuksen toimialajohtaja
Kurssikeskuksen johtaja
Talousjohtaja
Johtava diakoniaviranhaltija

26-28/2019
74-77/2019
36-40/2019
20-21/2019
3-6/2019

Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset
Teemu Salminen on saanut virkamääräyksen Tampereen seurakuntayhtymän palvelukseen 15.8.2019 – 31.12.2019.
Aija Kaartinen on saanut virkamääräyksen Sääksmäen seurakunnan
palvelukseen 1.9.2019 - 31.12.2019.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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111 §
Oikaisuvaatimus kanttorin sivutoimilupapäätökseen
Liite 6
Seurakunta on vastaanottanut pastori Arto Saarisen 28.8.2019 tuomiokapituliin toimittaman oikaisuvaatimuksen koskien kirkkoneuvoston
päätöstä (25.7.2019 § 94) myöntää kanttori Maaret Manni-Korvelle sivutoimilupa toimiakseen Valkeakosken mieslaulajat ry:n taiteellisena
johtajana 1.1.2020 alkaen.
Päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Seurakunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Pöytäkirja on ollut nähtävillä kirkkoherranvirastossa 26.7. - 8.8.2019. Oikaisuvaatimuksen on
oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Pastori Arto Saarisen oikaisuvaatimusta ei voida käsitellä, koska se on
toimitettu valitusajan (26.7. - 8.8.2019) umpeutumisen jälkeen
28.8.2019.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ei käsittele Arto Saarisen 28.8.2019 toimittamaa
oikaisuvaatimusta, koska se on saapunut valitusajan (26.7. 8.8.2019) umpeutumisen jälkeen.
Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotus.
On muutoksenhakuoikeus.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet
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112 §
Muutoksenhakuosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen
Liite 7
Kirkkolain 24 luvun mukainen muutoksenhakuosoitus.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:21, virsi 492, Herran
siunaus.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Toimenpiteet

