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Kirkkoherra piti alkuhartauden ja laulettiin virsi 397.
1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KJ 8:5 §:n 2 mom. mukaan kutsu asialuetteloineen kirkkovaltuuston kokoukseen on
lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen
kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KL
7:4 §:n 1 mom. mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kirkkojärjestyksen 8:5 §:n 1 mom. mukaan kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 9.1.2013. Lisäksi
kokouskutsu on asetettu nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle 9.1.2013– 17.1.2013.
Iältään vanhin valtuutettu Riihimäki Aili johtaa puhetta, kunnes puheenjohtaja on valittu. Merkitään tiedoksi vaalilautakunnan ilmoitus vaalin tuloksesta ja todetaan läsnäolijat.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLO

Kirkkovaltuusto on noudattanut käytäntöä, jonka mukaan aakkosjärjestyksessä kaksi
valtuutettua toimii vuorollaan pöytäkirjan tarkastajina. Vuorossa ovat Eero Aaltonen
ja Ulla Alajoki.
Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja tulee olla nähtävillä 30 päivän ajan.

Esitys:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kirkkovaltuusto päättää, että
kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 22.1.2013 – 20.2.2013.

Päätös:

Hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Eero Aaltonen ja Ulla Alajoki.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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3§
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisena.

Päätös:

Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena. Kulonpää Irmeli esittää valtuustoaloitteen kohdassa 19, muut asiat.

4§
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:

Hyväksyttiin.

(kn 19.12.12)
Kirkkovaltuusto

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

Päätös:

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2013-2014 valittiin Suvi Sianoja.
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2013-2014 valittiin Pirkko Esko
Aili Riihimäki luovutti kokouksen puheenjohtajuuden kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valitulle Suvi Sianojalle, joka kiitti luottamuksesta.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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5§
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:

Hyväksyttiin.

(kn 19.12.12)
Kirkkovaltuusto

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä

SASTAMALAN SEURAKUNTA
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Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Hannu Toivonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen valittiin Maija Timonen.

Kirkkoneuvoston muiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen valittiin:

jäsen

varajäsen

Ulpu Hukkanen

Mauri Kaaja

Pertti Brander

Jorma Virta

Jaakko Pirttikoski

Satu Janhunen

Eero Aaltonen

Jorma Koivuniemi

Tarmo Seppä

Auli Horelli

Helena Heikkilä

Marja Karva

Jenni Dörig

Ulla Alajoki

Pirkko Lahtinen

Sirpa Keskinen

Ilmari Nurminen

Jorma Piirainen

Seppo Laaksonen

Irmeli Kulonpää

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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6§
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:

Hyväksyttiin.

(kn 19.12.12)
Kirkkovaltuusto

Kirkkoneuvoston esitys:

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

Päätös:

Vaalilautakuntaan suhteellisten vaalien toimittamista varten vuosiksi 2013-2014.

jäsen

varajäsen

Tarmo Seppä

Leena Sherazer

Jorma Koivuniemi

Paavo Lahtinen

Ilmari Nurminen

Terttu Sulanne

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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7§
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:

Hyväksyttiin.

(kn 19.12.12)
Kirkkovaltuusto

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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Karkun kappelineuvosto 2013-2014

jäsen
Maiju Vuorenoja
Urpo Vuorenoja
Sanna Raikula
Helvi Toivola
Teuvo Koivuniemi
Terttu Sulanne

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

varajäsen
Pertti Sariluoto
Elina Suikki
Ulla-Maija Knuutila-Viinikka
Merja Ristolainen
Anja Ryömä
Markku Salonoja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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8§
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.
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:

Hyväksyttiin.

(kn 19.12.12)
Kirkkovaltuusto

Kirkkoneuvoston esitys:

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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Päätös:
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Keikyän kappelineuvosto 2013-2014

jäsen

varajäsen

Matti Roms

Raija Ranta

Pertti Brander

Jorma Virta

Päivi Kivioja

Kari Mäkinen

Paula Peurala

Jukka Honko

Raija Ristimäki

Pentti Rantanen

Raili Mäenpää

Merja Helander

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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9§
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:

Hyväksyttiin.

(kn 19.12.12)
Kirkkovaltuusto

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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Päätös:

17.1.2013

Kiikan kappelineuvosto 2013-2014

jäsen

varajäsen

Reino Nummi

Sirkka-Liisa Haapaniemi

Sirkka-Liisa Pusa

Ulla Junnila

Seija Ojansivu

Jukka Pusa

Aili Riihimäki

Elisa Lehtinen

Timo Ilmari

Antti Ritala

Leena Sherazer

Antti Kero

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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10 §
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:

Hyväksyttiin.

(kn 19.12.12)
Kirkkovaltuusto

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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Päätös:

17.1.2013

Kiikoisten kappelineuvosto 2013-2014

jäsen

varajäsen

Paula Rajaniemi

Eero Aaltonen

Liisa Jokela

Esa Virtanen

Pertti Kärki

Janica Isonokari

Sini Lahtinen

Timo Mattila

Jorma Koivuniemi

Kirsi Virtanen

Antti Alajoki

Marjaana Jänesniemi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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11 §
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.
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta Mouhijärven 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 Mouhijärven kappelineuvostoon kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2013
– 2014.

Päätös:

Hyväksyttiin.

(kn 19.12.12)
Kirkkovaltuusto

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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Päätös:

17.1.2013

Mouhijärven kappelineuvosto 2013-2014

jäsen

varajäsen

Jenni Dörig

Pirjo Lod

Ulla Alajoki

Lauri Luoto

Teuvo Saukko

Tiina-Maija Rintanen

Matti Soini

Raimo Numminen

Satu Janhunen

Maija Timonen

Kaija Viljanen

Raili Virtanen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä

SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
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17.1.2013

12 §
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.
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:

Hyväksyttiin.

(kn 19.12.12)
Kirkkovaltuusto

Kirkkoneuvoston esitys:

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Päätös:

17.1.2013

Suodenniemen kappelineuvosto 2013-2014

jäsen

varajäsen

Auli Horelli

Pirkko Rantanen

Harri Hakala

Pirjo Seppä-Hakala

Eerika Viander

Risto Kirvesniemi

Kaisa Holma

Mauri Pälä

Ari Ojala

Marja Haliseva

Pirkko Pajari-Timonen

Raimo Timonen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkovaltuusto
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17.1.2013

13 §
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 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 ja 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 piirineuvoston 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:

Hyväksyttiin.

(kn 19.12.12)
Kirkkovaltuusto

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä

20

SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Päätös:

17.1.2013

Etelä-Tyrvään piirineuvosto 2013-2014

jäsen

varajäsen

Hanna Kuutti

Heikki Viikari

Erkki Nieminen

Eeva Keskinen

Pirjo Turunen

Pekka Tuomisto

Heidi Halme

Niina Koiranen

Antti Helminen

Pertti Linnainmaa

Jarmo Mauriala

Seija Hakanen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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17.1.2013

14 §
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:

Hyväksyttiin.

(kn 19.12.12)
Kirkkovaltuusto

Kirkkoneuvoston esitys:

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Päätös:

17.1.2013

Lähetystyön johtokunta 2013-2014

jäsen
Leena Sherazer, pj.
Harri Hakala
Raija Ristimäki
Heikki Laakso
Kaija Kujanpää
Raija Laukkanen
Merja Ristolainen
Pentti Lahtinen
Aarne Järvenpää
Sirkka Koivuniemi

varajäsen
Riitta Suonpää
Pirkko Kero
Sirkka-Liisa Haapaniemi
Pekka Koskinen

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

17.1.2013

15 §
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.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Kirkkoneuvoston 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:

Hyväksyttiin.

(kn 19.12.12)
Kirkkovaltuusto

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

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä

SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Päätös:

24

17.1.2013

Julistus- ja musiikkityön johtokunta 2013-2014

jäsen
Raija Seurala, pj.
Samuli Suonpää
Urpo Vuorenoja
Pirjo Turunen
Anssi Pajunoja
Elisa Lehtinen
Tiina-Maija Rintanen
Merja Helander
Jorma Piirainen
Paula Rajaniemi

varajäsen
Maire Villo
Merja Ylitalo
Sirpa Keskinen
Pirkko Suutari

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkovaltuusto

17.1.2013

16 §
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:

Hyväksyttiin.

(kn 19.12.12)
Kirkkovaltuusto

Kirkkoneuvoston esitys:
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.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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Kirkkovaltuusto

Päätös:

17.1.2013

Kasvatustyön johtokunta 2013-2014

jäsen
Terhi Pakula, pj.
Satu Janhunen
Paavo Lahtinen
Juha Ketola
Ulla-Maija Knuutila-Viinikka
Timo Ilmari
Paula Peurala
Katja Heinikorpi
Esko Rintala
Marjaana Jänesniemi

varajäsen
Pekka Uurto
Ulla Alajoki
Raimo Timonen
Aleksi Sandroos

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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17 §
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:

Hyväksyttiin.

(kn 19.12.12)
Kirkkovaltuusto

Kirkkoneuvoston esitys:

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.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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Päätös:

17.1.2013

Diakoniatyön johtokunta 2013-2014

jäsen
Terttu Sulanne, pj.
Irmeli Kulonpää
Sirkka-Liisa Saari
Teuvo Koivuniemi
Risto Kero
Voitto Marjamäki
Kirsti Marttila
Raija Topi
Hannu Kuronen
Liisa Jokela

varajäsen
Terhi Ketonen
Aili Riihimäki
Esa Virtanen
Marja Haliseva

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä
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18 §
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:

Hyväksyttiin.

(kn 19.12.12)
Kirkkovaltuusto

Kirkkoneuvoston esitys:

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

Päätös:

Valittiin kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisöksi edelleen
Audiator Oy Ab.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä

30

SASTAMALAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

17.1.2013

19 §
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

1. Irmeli Kulonpään valtuustoaloite, liite 1

Päätös: Todettiin tietoon saatetuksi.

20 §
ILMOITUSASIAT

Kirkkoneuvoston esityslista jaetaan tämän kokouksen yhteydessä valituille.

21 §
VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

22 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:40.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Sastamalassa
/
2013
Pöytäkirjanpitäjä

Sastamalan seurakunta
VALITUSOSOITUS
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

17.1.2013

1 – 22 §

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain
5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista
oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Pykälä
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite: Sastamalan seurakunta, Aittalahdenkatu 12
Postiosoite: 38200 Sastamala
Telekopio: 03 – 511 4580
Sähköposti: kirkkoherranvirasto@sastamalanseurakunta.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä
tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse,
lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen
vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa
siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava
perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
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, pöytäkirjan pykälät: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
30 päivää
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
Liitetään pöytäkirjaan
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Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
30 päivää

 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Hämeenkatu 13, 20501 Turku
Postiosoite: PL 60, 20501 Turku
Telekopio: (02) 2797 001
Sähköposti: turku.tuomiokapituli@evl.fi
 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
 Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus).
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun
hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua
koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot

Valitusaika
14 päivää

Osoite: Rakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus- ja 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.

Valituskirjelmä

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.
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.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta
ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)
3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa
226 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

