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220 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsu kokoukseen on lähetetty kirjeitse 12.12.2012. Mikäli paikalla on yli puolet
kirkkoneuvoston jäsenistä, puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

221 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvostossa on ollut käytäntönä, että tarkastusvuorot ovat menneet kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta aakkosjärjestyksessä.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Helena Heikkilä ja Ulpu Hukkanen. Pöytäkirja on
pääsääntöisesti tarkastettu heti kokouksen jälkeen.

Päätös:

222 §
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys pj:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisesti.

Päätös:

223 §
SEURAKUNTARAKENTEEN MUUTOSTA VALMISTELEVAN TYÖRYHMÄN ESITYS

Sastamalan seurakunnassa valmistellaan kappeliseurakuntamallista luopumista. Vuodenvaihteessa toteutuvan Kiikoisten seurakuntaliitoksen jälkeen Sastamalan seura________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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kunnassa on seitsemän aluetta, jolla on oma kappalainen. Nykyinen seurakuntaraken-

ne on pappistyövoiman tarkoituksenmukaisen käytön kannalta ongelmallinen. Seurakuntarakenteesta johtuen pappeja myös tarvitaan Sastamalassa keskimääräistä enemmän, mikä nostaa kustannuksia. Työalapohjaisesti toimivassa organisaatiossa papit tulisi rekrytoida työaloille. Näin avoimiin papin virkoihin saataisiin enemmän ja työalalle soveltuvampia hakijoita. Kun papin valitsisi kappelineuvoston sijaan kirkkoneuvosto, tulisi valinnassa nykyistä paremmin huomioon otetuksi koko seurakunnan etu.

Kirkkovaltuusto on käynyt seurakuntarakenteen mahdollisesta muuttamisesta epävirallisen keskustelun Kiikan seurakuntatalossa 12.9.2012 järjestetyssä valtuustoseminaarissa. Tämän jälkeen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 26.9.2012 perustanut työryhmän valmistelemaan seurakuntarakenteen mahdollista muuttamista. Työryhmään
kuuluvat kirkkoherra (pj), talouspäällikkö, hallinto- ja tiedotussihteeri (siht.), kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kappeliseurakuntien
kappalaiset sekä Kiikoisten kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajat.

Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja tutustunut myös Salon seurakuntarakennetta
koskeviin ratkaisuihin. Työryhmä esittää, että kappeliseurakuntamallista luovutaan ja
jatketaan toimintaa yhden seurakunnan mallin pohjalta. Nykyinen aluerakenne säilytetään ja nykyisistä kappeliseurakunnista käytetään nimitystä kyläkirkko. Alueilla on
omat työntekijänsä, jotka antavat seurakunnalle kasvot. Kyläkirkoilla on omat
alueneuvostot. Kyläkirkon papin valitsee koko seurakunnan kirkkoneuvosto alueneuvoston ja johtokunnan yhteisestä esityksestä. Työryhmän esitys liitteenä 1.

Työryhmän ehdotuksen johdosta on 27.11.2012 järjestetty kaikille avoin kuulemis- ja
keskustelutilaisuus Vammalan seurakuntatalossa. Tilaisuuteen osallistui noin 70 henkilöä. Työryhmän esitystä on käsitelty myös Kiikoisten ja Sastamalan seurakuntien
yhdistymishankkeen ohjausryhmässä 4.12.2012.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto keskustelee esityksestä ja pyytää kappelineuvostoilta sekä Tyrvään
piirineuvostolta esityksen johdosta lausunnot 31.1.2013 mennessä.

Päätös:
________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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224 §
SASTAMALAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTAPASTORIN (III) VIRAN SIJAISUUS

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt pastori Laura Niska-Virtaselle
jatkettua virkavapautta Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin (III) virasta ajalle
2.2.-15.9.2013. Sijaisuutta hoitanut pastori Paula Kallio siirtyy Hyvinkään seurakunnan palvelukseen. Papiston työnjakokirjan mukaan viran vastuualueeseen kuuluu rippikoulu-ja nuorisotyö sekä varhaisnuorisotyö.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulia julistamaan haettavaksi Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin (III) sijaisuuden ajalle 2.2.2013-15.9.2013. Tavanomaisten
papin virkaan kuuluvien tehtävien lisäksi viran vastuualueisiin kuuluu rippikoulu- ja
nuorisotyö sekä varhaisnuorisotyö.

Päätös:

225 §

PASTORI AULI AIRAS-LAITILAN NIMITTÄMINEN KIIKOISTEN KAPPALAISEN
VIRKAAN

Kiikoisten seurakunta liittyy Sastamalan seurakuntaan 1.1.2013 alkaen. Kirkkovaltuusto on perustanut Sastamalan seurakuntaan Kiikoisten kappalaisen viran ja siirtänyt
tähän virkaan Kiikoisten kirkkoherra Matti Vähäkainun, joka jää eläkkeelle 1.2.2013.
Kiikoisten papin tehtäviä ryhtyy hoitamaan Sastamalan seurakunnan seurakuntapastori (I) Auli Airas Laitila.

Sastamalan seurakunnassa on käynnissä seurakuntarakenteen muutosselvitys, jonka
tavoitteena on kappeliseurakuntamallista luopuminen. Kiikoisten kappalaisenviran
kohtalosta voidaan lopullisesti päättää vasta kun seurakuntarakennetta koskevat päätökset on tehty. Työntekijöiden ja kappeleiden tasavertaisen kohtelun vuoksi on kui-

________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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tenkin perusteltua, että Auli Airas-Laitila hoitaa tehtävää kappalaisen eikä seurakunta-

pastorin nimikkeellä.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulia siirtämään pastori Auli Airas-Laitilan Kiikoisten kappalaisenvirkaan 1.2.2013 lukien siihen asti, kun päätökset Sastamalan seurakuntarakenteesta on tehty, ja virka voidaan joko lakkauttaa tai täyttää pysyvästi.
Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin (I) virka saa tämän ajan olla täyttämättä.

Päätös:

226 §
TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2013-2014

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee vähintään yhden
tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön
valtuustokauden ajaksi.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM tilintarkastaja
taikka JHTT-, KHT- tai HTM tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.

Tilintarkastus on kilpailutettu vuonna 2011 ja kirkkovaltuusto on 26.5.2011 valinnut
Audiator Oy Ab:n tilintarkastajiksi vuosiksi 2011-2014. Kiikoisten seurakunnan yhdistyessä 1.1.2013 Sastamalan seurakuntaan, toimintansa aloittaa uusi kirkkovaltuusto, jonka tulee toimikaudekseen valita seurakunnan tilintarkastajat.

Esitys tp:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee tilintarkastajat vuosiksi
2013-2014 tarkastamaan seurakunnan taloutta ja hallintoa.

Päätös:

________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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227 §
SUODENNIEMEN KIRKON PERUSKORJAUKSEN PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU

Suodenniemen kirkon peruskorjaus sisältyy vuoden 2013 investointisuunnitelmaan.
Kiinteistöpäällikkö on pyytänyt kuudelta yritykseltä tarjouksia Suodenniemen kirkon
peruskorjauksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta. Edullisimman tarjouksen on tehnyt
Arkkitehtuuritoimisto Jaakko Nieminen Oy. Tarjoushinta on 17 608 euroa (sis. alv).

Esitys tp:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Arkkitehtuuritoimisto Jaakko Nieminen Oy:n tekemän,
17 608 euron (sis. alv) tarjouksen.

Päätös:

228 §
SUODENNIEMEN KIRKON PERUSKORJAUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELU

Suodenniemen kirkon peruskorjaus sisältyy vuoden 2013 investointisuunnitelmaan.
Kiinteistöpäällikkö on pyytänyt seitsemältä yritykseltä tarjouksia Suodenniemen kirkon peruskorjauksen sähkösuunnittelusta. Edullisimman tarjouksen on tehnyt Sähköinsinööritoimisto Eero Rukajärvi Oy. Tarjoushinta on 8 060 euroa (sis. alv).

Esitys tp:

Kirkkoneuvosto

hyväksyy

Insinööritoimisto

Eero

Rukajärvi

Oy:n

tekemän,

8 060 euron (sis. alv) tarjouksen.

Päätös:

________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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229 §
KESÄKUKKIEN HANKKIMINEN HAUTAUSMAILLE

Talouspäällikkö on pyytänyt tarjouksia ensi kesän hautausmaakukista.
Tarjousta pyydettiin Prehtin puutarhalta, Kosken Puutarhalta, Riuttan Puutarhalta ja
Keskumäen puutarhalta. Vain Riuttan Puutarha jätti tarjouksen. Tarjoushinta on
17 890 euroa (sis. alv).

Esitys tp:

Kirkkoneuvosto hyväksyy Riutta puutarhan 17 890 euron (sis. alv) tarjouksen.

Päätös:

230 §
HAUTAMUISTOMERKKISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Julkisuuslain (621/1999) 24 §:n mukaan kirkkoneuvoston pykälä 230/2012 on
salassa pidettävä asiakirja.

231 §
VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN SUHTEELLISTEN VAALIEN TOIMITTAMISTA VARTEN VUOSIKSI 2013 - 2014

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 §:n mukaan ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Esitys tp:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto päättää asettaa vaalilautakunnan suhteellisten vaalien toimittamista varten ja valita siihen keskuudestaan kolme
varsinaista ja kolme varajäsentä.

Päätös:

________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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232 §

KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2013-2014

Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Esitys tp:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2013-2014.

Päätös:

233 §
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN SEKÄ
HEIDÄN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTENSÄ VALITSEMINEN VUOSIKSI
2013-2014

Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan kirkkolain mukaan kirkkovaltuuston toimikauden
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.

Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostoon
kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra. Kirkkoneuvoston jäsenen
täytyy olla vaalikelpoinen kirkkovaltuustoon.

Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet valitaan eri vaalilla.

Esitys tp:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja kymmenen muuta jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2013 – 2014.

Päätös:
________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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234 §

KARKUN KAPPELINEUVOSTON VALITSEMINEN VUOSIKSI 2013-2014

Karkun kappeliseurakunnan ohjesäännön mukaan Karkun kappeliseurakunnan asioiden hoitamista varten on kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kappelin alueella asuvista vaalikelpoisista seurakunnan jäsenistä.
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja muina jäseninä kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kappelineuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valittaessa jäseniä muihin kuin vaaleilla valittaviin toimielimiin on huomioon otettava
kirkkolain 25 luvun 10 a §:n säännös, jonka mukaan jäsenistä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla
saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekoon.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Karkun kappelineuvostoon
kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2013 – 2014.

Päätös:

235 §
KEIKYÄN KAPPELINEUVOSTON VALITSEMINEN VUOSIKSI 2013-2014

Keikyän kappeliseurakunnan ohjesäännön mukaan Keikyän kappeliseurakunnan asioiden hoitamista varten on kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kappelin alueella asuvista vaalikelpoisista seurakunnan jäsenistä.
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja muina jäseninä kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kappelineuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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Valittaessa jäseniä muihin kuin vaaleilla valittaviin toimielimiin on huomioon otettava

kirkkolain 25 luvun 10 a §:n säännös, jonka mukaan jäsenistä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla
saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekoon.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Keikyän kappelineuvostoon
kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2013 – 2014.

Päätös:

236 §
KIIKAN KAPPELINEUVOSTON VALITSEMINEN VUOSIKSI 2013-2014

Kiikan kappeliseurakunnan ohjesäännön mukaan Kiikan kappeliseurakunnan asioiden
hoitamista varten on kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kappelin alueella asuvista vaalikelpoisista seurakunnan jäsenistä.
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja muina jäseninä kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kappelineuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valittaessa jäseniä muihin kuin vaaleilla valittaviin toimielimiin on huomioon otettava
kirkkolain 25 luvun 10 a §:n säännös, jonka mukaan jäsenistä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla
saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekoon.
Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kiikan kappelineuvostoon
kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2013 – 2014.

Päätös:
________________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2012
Pöytäkirjanpitäjä
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237 §
KIIKOISTEN KAPPELINEUVOSTON VALITSEMINEN VUOSIKSI 2013-2014

Kiikoisten kappeliseurakunnan ohjesäännön mukaan Kiikoisten kappeliseurakunnan
asioiden hoitamista varten on kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee
toimikaudekseen kappelin alueella asuvista vaalikelpoisista seurakunnan jäsenistä.
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja muina jäseninä kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kappelineuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valittaessa jäseniä muihin kuin vaaleilla valittaviin toimielimiin on huomioon otettava
kirkkolain 25 luvun 10 a §:n säännös, jonka mukaan jäsenistä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla
saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekoon.
Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kiikoisten kappelineuvostoon kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2013 –
2014.

Päätös:

238 §
MOUHIJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON VALITSEMINEN VUOSIKSI 2013-2014

Mouhijärven kappeliseurakunnan ohjesäännön mukaan Mouhijärven kappeliseurakunnan asioiden hoitamista varten on kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kappelin alueella asuvista vaalikelpoisista seurakunnan jäsenistä.
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Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta Etelä-Tyrvään kappalainen ja muina jä-

seninä kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kappelineuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valittaessa jäseniä muihin kuin vaaleilla valittaviin toimielimiin on huomioon otettava
kirkkolain 25 luvun 10 a §:n säännös, jonka mukaan jäsenistä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla
saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekoon.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Mouhijärven kappelineuvostoon kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2013
– 2014.

Päätös:

239 §
SUODENNIEMEN KAPPELINEUVOSTON VALITSEMINEN VUOSIKSI 2013-2014

Suodenniemen kappeliseurakunnan ohjesäännön mukaan Suodenniemen kappeliseurakunnan asioiden hoitamista varten on kappelineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kappelin alueella asuvista vaalikelpoisista seurakunnan jäsenistä.
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja muina jäseninä kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Kappelineuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valittaessa jäseniä muihin kuin vaaleilla valittaviin toimielimiin on huomioon otettava
kirkkolain 25 luvun 10 a §:n säännös, jonka mukaan jäsenistä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
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Kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla

saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekoon.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Suodenniemen kappelineuvostoon kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2013
– 2014.

Päätös:
240 §
ETELÄ-TYRVÄÄN PIIRINEUVOSTON VALITSEMINEN VUOSIKSI 2013-2014

Etelä-Tyrvään piirineuvoston ohjesäännön mukaan Sammaljoen, Rautaniemen, Houhajärven, Illon ja Kiikan-Illon kylien seurakuntatyön hoitamista varten on Etelä Tyrvään piirineuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kappelin
alueella asuvista vaalikelpoisista seurakunnan jäsenistä.
Etelä-Tyrvään piirineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja muina jäseninä kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Piirineuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Valittaessa jäseniä muihin kuin vaaleilla valittaviin toimielimiin on huomioon otettava
kirkkolain 25 luvun 10 a §:n säännös, jonka mukaan jäsenistä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kirkkoherralla, sillä kappalaisella, jonka tehtäviin työ Etelä-Tyrvään alueella papiston
työnjakokirjassa on määrätty, Sammaljoen kirkon suntio-hautausmaanhoitajalla,
Sammaljoen kirkon kanttorilla, Etelä-Tyrvään alueen diakoniatyöntekijällä ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalle jäsenellä on oikeus olla saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekoon.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Etelä-Tyrvään piirineuvostoon kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2013 –
2014.

Päätös:
________________________________________________________________________________________________
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241 §
LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNNAN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2013 – 2014

Lähetystyön johtokunnan johtosäännön mukaan johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja
yhdeksän jäsentä. Jokaisen kappeliseurakunnan alueelta tulee olla vähintään yksi jäsen. Lisäksi valitaan neljä varajäsentä. Varajäsenet kutsutaan kokoukseen ja he edustavat poissaolevia jäseniä siinä järjestyksessä, johon kirkkovaltuusto heidät asettaa.
Valittaessa jäseniä muihin kuin vaaleilla valittaviin toimielimiin on huomioon otettava
kirkkolain 25 luvun 10 a §:n säännös, jonka mukaan jäsenistä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla edustajalla sekä seuraavilla viranhaltijoilla ja työntekijöillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus: kirkkoherra, lähetyssihteeri ja lähetystyöstä vastaava pappi.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee lähetystyön johtokuntaan
puheenjohtajan ja yhdeksän muuta jäsentä sekä neljä varajäsentä vuosiksi 2013 2014.

Päätös:

242 §
JULISTUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNNAN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2013 2014
Julistus- ja musiikkityön johtokunnan johtosäännön mukaan johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä sekä neljä varajäsentä. Kunkin kappeliseurakunnan alueelta tulee olla ainakin yksi jäsen tai varajäsen. Varajäsenet kutsutaan kokoukseen ja he edustavat poissaolevia jäseniä siinä järjestyksessä, johon kirkkovaltuusto heidät asettaa.
Valittaessa jäseniä muihin kuin vaaleilla valittaviin toimielimiin on huomioon otettava
kirkkolain 25 luvun 10 a §:n säännös, jonka mukaan jäsenistä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
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Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Kirkkoneu-

voston keskuudestaan valitsemalla edustajalla sekä seuraavilla viranhaltijoilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus: kirkkoherra, kanttorit, kappeliseurakuntien kappalaiset ja julistus- ja musiikkityöstä vastaava pappi.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee julistus- ja musiikkityötyön
johtokuntaan puheenjohtajan ja yhdeksän muuta jäsentä siten, että kunkin kappeliseurakunnan alueelta on ainakin yksi jäsen tai varajäsen, sekä kutsumisjärjestyksessä neljä varajäsentä vuosiksi 2013 - 2014.

Päätös:
243 §
KASVATUSTYÖN JOHTOKUNNAN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2013-2014
Kasvatustyön johtokunnan johtosäännön mukaan johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja
ja yhdeksän muuta jäsentä, joista vähintään yhden tulisi olla Karkun kappeliseurakunnan alueelta, yhden Suodenniemen kappeliseurakunnan alueelta, yhden Kiikan kappeliseurakunnan alueelta, yhden Kiikoisten kappeliseurakunnan alueelta, yhden Mouhijärven kappeliseurakunnan alueelta ja yhden Keikyän kappeliseura kunnan alueelta
sekä 4 varajäsentä. Varajäsenet kutsutaan kokoukseen ja he edustavat poissaolevia
jäseniä siinä järjestyksessä, johon kirkkovaltuusto heidät asettaa.
Valittaessa jäseniä muihin kuin vaaleilla valittaviin toimielimiin on huomioon otettava
kirkkolain 25 luvun 10 a §:n säännös, jonka mukaan jäsenistä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla edustajalla sekä seuraavilla viranhaltijoilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus: kirkkoherra, työalojen papit, johtava lapsityönohjaaja ja johtava nuorisotyönohjaaja.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kasvatustyön johtokuntaan
puheenjohtajan ja yhdeksän muuta jäsentä, joista vähintään yhden tulisi olla kunkin
kappeliseurakunnan alueelta, sekä kutsumisjärjestyksessä neljä varajäsentä vuosiksi
2013 - 2014.

Päätös:
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244 §
DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2013-2014
Diakoniatyön johtokunnan johtosäännön mukaan johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja
ja yhdeksän jäsentä. Jokaisen kappeliseurakunnan alueelta tulisi olla vähintään yksi
jäsen. Lisäksi valitaan neljä varajäsentä. Varajäsenet kutsutaan kokoukseen ja he edustavat poissaolevia jäseniä siinä järjestyksessä, johon kirkkovaltuusto heidät asettaa.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla edustajalla sekä seuraavilla viranhaltijoilla ja työntekijöillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus: kirkkoherralla, diakoniatyöstä, yhteiskunnallisesta työstä sekä sairaalasielunhoidosta vastaavalla papilla ja johtavalla
diakoniatyöntekijällä.
Valittaessa jäseniä muihin kuin vaaleilla valittaviin toimielimiin on huomioon otettava
kirkkolain 25 luvun 10 a §:n säännös, jonka mukaan jäsenistä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee diakoniatyön johtokuntaan
puheenjohtajan ja yhdeksän muuta jäsentä, joista vähintään yhden tulisi olla kunkin
kappeliseurakunnan alueelta sekä neljä varajäsentä vuosiksi 2013 – 2014.

Päätös:
245 §
KOLEHTISUUNNITELMAT

Kirkkoneuvostolle esitetään hyväksyttäväksi seuraavat kolehtisuunnitelmat:
Kirkkokolehdit Kiikoisten kirkossa 1.1 – 30.6.2013, liite 3.

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelmat.

Päätös:
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246 §
MUUT ASIAT

Esitys pj:

Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.

Päätös:

247 §
TIEDOTUSASIAT

Lähetystyön johtokunnan pöytäkirja 26.11.2012
Julistus- ja musiikkityön johtokunnan pöytäkirja 27.11.2012

Esitys pj:

Kirkkoneuvosto merkitsee asiat tiedoksi

Päätös:

248 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

249 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo .
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallinPerusteet
tolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 246, 247, 248, 249
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 229, 230, 245
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä
perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pykälät

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatiSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
MusviranomaiViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
nen ja -aika
Sastamalan kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Aittalahdenkatu 12
Postiosoite: 38200 SASTAMALA
Telekopio: 03 - 511 4580
Sähköposti: Pykälät 229, 230, 245
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
OikaisuvaatiOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
muksen sisältö
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 - 4
Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU
Telekopio: 02 - 272 5414
Sähköposti: turku.hao@om.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Valitusaika
30 päivää
Kirkollisvalitus / alistusasia
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Käyntiosoite: Hämeenkatu 13
Postiosoite: PL 60, 20501 TURKU
Telekopio: 02 - 2797001
Sähköposti:
Liitetään pöytäkirjaan

Kirkkohallitus, pykälät

30 päivää

PL 185, (Satamakatu 11, 00161 Helsinki)
Telekopio: 09-1802 203
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Valituskirjelmä

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
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. 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
– 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.

Hankinta-asian
saattaminen
markkinaoikeuden
käsiteltäväksi

Hakemusosoitus§
Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on
menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai
Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.
Hakemuksen tekeminen
Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa
siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen
perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki.
Telekopionumero: (09) 68 405 514

Lisätietoja

OikeudenKäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)
3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa
200 euroa jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

