MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 3/2014
27.5.2014

Aika

Tiistai 27.5.2014 klo 17.15 – 17.56

Paikka

Seurakuntakeskus, Ristimäkisali (2. krs), Savilahdenkatu 20

Läsnä

Aholainen Valto, jäsen, poissa, ei varajäsentä
Hahtola Eeva-Riitta, jäsen
Haimilahti Juhani, jäsen
Hasanen Juha, jäsen, poissa, varalla Ikonen Jukka
Heinikainen Tiia, jäsen
Himanen Raimo, jäsen
Huttunen Heikki, jäsen
Kaarniemi Erkki, jäsen
Karjalainen Urpo, jäsen
Kilpeläinen Kaija, jäsen
Kontinen Juha, jäsen
Korhonen Tapani, jäsen
Kuikka Seija, jäsen
Leskinen Timo, jäsen
Loimula Tapio, jäsen
Marttinen Unto, jäsen
Muotka Onni, jäsen
Nieminen Pauli, jäsen
Ollikainen Seija, jäsen
Paasonen Arto, jäsen
Pajunen Auli, jäsen
Pekonen Petri, jäsen, poissa
Peura Eija, jäsen
Pulliainen Liisa, jäsen
Pöyry Jukka, jäsen
Siitari Keijo, jäsen
Strengell Jarno, jäsen
Tikka Marjukka, jäsen
Toivonen Maija-Liisa, jäsen
Tähkäpää Johanna, jäsen, poissa, varalla Härkänen Keijo
Töyrynen Kirsi, jäsen
Valtola Pirkko, jäsen
Väätäinen Heikki, jäsen, poistui klo 17.45
Kirkkoneuvoston valtuustoon kuulumattomat jäsenet:
Kiesilä Minna, poissa
Soivanen Satu
Viranhaltijat:
Palm Juha, tuomiorovasti, kirkkoneuvoston pj.
Salmi Markku, hallintojohtaja, kokouksen sihteeri
Snicker Tiina, talouspäällikkö
Kunnas Aarre, tiedottaja
Niemi Riitta, hallinnon sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
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Varajäsen
Ikonen Jukka
Härkänen Keijo
esteestä ei ilmoitettu
esteestä ei ilmoitettu

Kiesilä Minna

Puheenjohtaja

Seija Kuikka

Sihteeri

Markku Salmi

Pöytäkirjanpitäjä Riitta Niemi
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27 §
Kokouksen avaus
Alkuhartauden piti tuomiorovasti Juha Palm.
28 §
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen oli asetettu nähtäväksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ilmoitustaululle 19.5.2014. Valtuutetuille on lähetetty kokouskutsu esityslistoineen 19.5.2014, joten voitiin todeta, että kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:n mukaisesti laillisesti kokoon kutsuttu, ja koska suoritetussa nimenhuudossa 33 valtuutetusta 31 on saapuvilla, jäsenmäärän perusteella päätösvaltainen.
Puheenjohtaja ilmoitti,
1) että tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävänä arkipäivisin
30.5.-30.6.2014 välisenä aikana Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirastossa klo 9.00-15.15 ja
2) että kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on seurakunnan ilmoitustaululla kohdassa 1 mainittuina kellonaikoina arkipäivisin 19.5.-30.6.2014 välisenä aikana.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
29 §
Pöytäkirjantarkastajat ja äänten laskijat
Päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi
1) kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi ja Erkki Kaarniemen ja Urpo Karjalaisen
2) kokouksen äänten laskijoiksi Tapio Loimulan ja Unto Marttisen.
30 §
Työjärjestys
Päätös:
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään osanottajille lähetetty esityslista.
31 §
Vaalilautakunnan puheenjohtajan valinta
Kirkkoneuvosto 27.5.2014/106 §:
Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittu Juhani Seppänen on ilmoittanut, että ei ota
vastaan kyseistä luottamustehtävää tulevissa seurakuntavaaleissa.
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Ehdotus, tuomiorovasti:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakuntaan uuden
jäsenen Juhani Seppäsen tilalle ja nimeää lautakunnalle puheenjohtajan.
Päätös:
Esityksen mukainen.
Toimenpiteet
Esitys kirkkovaltuustolle
--Kirkkovaltuusto 27.5.2014:
Ehdotus, kirkkoneuvosto:
Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan uuden jäsenen Juhani Seppäsen
tilalle ja nimeää lautakunnalle puheenjohtajan.
Päätös:
Tapio Loimula esitti vaalilautakunnan uudeksi jäseneksi Juha Routaharjua.
Keijo Siitari esitti vaalilautakunnan uudeksi jäseneksi Raimo Himasta.
Eeva-Riitta Hahtola pyysi neuvottelutaukoa asiassa.
Neuvottelutauon jälkeen puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi esitystä vaalilautakunnan jäseneksi, toimitetaan vaali. Vaali toimitettiin suljetulla lippuäänestyksellä.
Heikki Väätäinen poistui äänestettyään klo 17.45.
Vaalissa annettiin 31 ääntä. Äänestyksen tulos oli Raimo Himanen 26 ääntä,
Juha Routaharju 4 ääntä ja Seppo Rautio 1 ääni.
Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan uudeksi jäseneksi Raimo Himasen ja
nimesi yksimielisesti lautakunnan puheenjohtajaksi Raimo Himasen.
Toimenpiteet
Ote valitulle, tiedoksi kansliasihteeri Tuija Korhonen
32 §
Ilmoitusasiat
Aarre Kunnas kertoi syksyn seurakuntavaaleista.
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33 §
Valitusosoitus
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
teet

perus- 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: 27-30, 32-34
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momentin 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:
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom. 5 §

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta
kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs.
Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
Puhelin: (029) 564 2500
Telekopio: (029) 564 2501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pykälät: 31

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta
kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli,
pykälä Käyntiosoite: Kirkkokatu 10

30 päivää

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000
€ (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
1
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Postiosoite: PL 122, 50101 MIKKELI
Telekopio: (015) 3216 016
Kirkkohallitus, pykälä 16
Käyntiosoite: Satamakatu 11
PL 185, 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Muutoksenhakuajan laskeminen

Valituskirjelmä

30 päivää

Opetus- ja kulttuuriministeriö,
30 päivää
pykälät
Käyntiosoite: Meritullinkatu 10
Pl 29, 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-1359 335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi
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.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätöksen 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
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajan kohdasta
- 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.

ValitusasiakirjoValitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle
jen toimittaminen 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.
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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.

34 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.56

Puheenjohtaja

Seija Kuikka

Sihteeri

Markku Salmi

Pöytäkirjanpitäjä

Riitta Niemi

Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi

Urpo Karjalainen
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Erkki Kaarniemi
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