SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO
KOKOUSKUTSU
Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Savonlinnan seurakuntakeskuksen
pikkusalissa, Kirkkokatu 17, 57100 SAVONLINNA, tiistaina 19. tammikuuta 2016 kello 18.00.

Kokouksen asialista:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kokouksen avaaminen
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen
Kirkkovaltuuston kokoonpano 1.1.2016 – 31.12.2018
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2016
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2016
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2016
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimikaudeksi 2016
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vaali toimikaudeksi 2016
Kirkkoneuvoston varsinaisten jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudeksi 2016
Rantasalmen kappelineuvoston valinta 2016 – 2018
Muut asiat
Ilmoitusasiat
Muutoksenhaku
Kokouksen päättäminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Savonlinnan seurakunnan
kirkkoherranvirastossa, Kirkkokatu 17, viraston aukioloaikana ajalla 20.1.2016-20.02.2016.
Savonlinnassa 11. päivänä tammikuuta 2016

Sari Behm
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

________/________

SAVONLINNAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

Aika
Paikka

ESITYSLISTAPÖYTÄKIRJA 1/2016

Tiistaina 19. tammikuuta 2016 kello 18.03 – 19.25
Savonlinnan seurakuntakeskus, pikkusali, Kirkkokatu 17, 57100 SAVONLINNA

1 §.
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin mukaan kokouksen alussa pidetään alkuhartaus,
jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto.
Kirkkovaltuuston ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta,
kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Valtuutetuista iältään vanhin valtuutettu on Arja Saarikoski.
Kirkkovaltuusto:
Kokous aloitettiin kirkkoherra Sammeli Juntusen pitämällä alkuhartaudella,
jonka jälkeen kirkkovaltuuston iältään vanhin valtuutettu Arja Saarikoski avasi
kokouksen ja toimi puheenjohtajana kunnes kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouksen avauksen jälkeen hyväksyttiin esteellisten valtuutettujen esteiden
syyt ja kutsuttiin varajäsenet toimimaan estyneiden tilalla.
Toimitetussa nimenhuudossa oli paikalla 31 valtuutettua tai valtuutetun
varajäsentä 33 valtuutetusta,

2 §.
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kutsun tähän kokoukseen on antanut KJ 8:5, 1-2 §:ssä säädetyssä järjestyksessä kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Sari Behm. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kokouskutsu on nähtävänä Savonlinnan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä
Savonlinnan seurakuntakeskuksen julkisella ilmoitustaululla viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Kokouskutsu on ollut ilmoitustaululla 12. päivästä tammikuuta 2016 lähtien.
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty kirkkovaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille
kirkkojärjestyksen 8:5 §:n määräysten mukaisesti, 12. päivänä tammikuuta 2016.
Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun valtuuston 33 jäsenestä on saapuvilla enemmän kuin 16
jäsentä (KL 7:4 §).

________/________

Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Kirkkovaltuusto:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §.
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asiat on otettu esityslistalle kirkkoneuvoston puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja ne
esitellään kirkkovaltuustolle, ellei kirkkovaltuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa
järjestyksessä.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkovaltuutetuille lähetetyn esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
Kirkkovaltuusto:
Lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4 §.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa
tarkastetaan heti.
Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan
erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa.
Käytännöllisistä syistä tarkastaminen on suoritettu jäsenten toimesta. Tarkastajat on valittu
vuorotellen kirkkovaltuutettujen nimiluettelon mukaisessa järjestyksessä.
Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Touko Ahokas ja Markus Hakulinen.
Pöytäkirja tarkastetaan, ellei pöytäkirjanpitäjän kanssa toisin sovita, kokouksen jälkeen tiistaina
19. päivänä tammikuuta 2016.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä sisällytetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululle ja
seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle julkipantavaan kokouskutsuun. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa
ajalla 20.01.2016-20.02.2016.

________/________

Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Touko Ahokkaan ja valtuutettu Markus
Hakulisen,
2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle 12. päivänä tammikuuta
2016 sekä
3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 20.01.2016-20.2.2016.
Kirkkovaltuusto:
Markus Hakulinen oli poissa kokouksesta.
Kirkkovaltuusto päätti
1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Touko Ahokkaan ja valtuutettu
Tapani Hannosen. Mahdollisten vaalien varalta ääntenlaskijoiksi valittiin Merja
Immonen ja Pirjo Jäntti.
2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle 12.
päivänä tammikuuta 2016 sekä
3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla 20.01.2016-20.2.2016.

5. §
KIRKKOVALTUUSTON KOKOONPANO 1.1.2016 – 31.12.2018 –liite 1
valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen 044 7768016
Vaalilautakunta on tehnyt kokouksessaan 28.10. virheellisen päätöksen vahvistaessaan
kirkkovaltuuston kokoonpanon seurakuntaliitoksen jälkeen 1.1.2016.
Vaalilautakunta kokoontui 16.12.2015 ja korjasi HL 50. ja 52. §:iin perustuen tekemänsä
virheellisen päätöksen.
Uudessa päätöksessä otettiin huomioon mitä KL 11, 7 §, 2 mom sanotaan jäsenten
paikkajaosta seurakuntaliitoksessa.
Korjatussa väkilukujen suhteessa lasketussa paikkajaossa Rantasalmi saa 5 paikkaa ja Savonlinna
28 paikkaa.
Vaalilautakunnan korjatun päätöksen mukaan Savonlinnan kirkkovaltuuston kokoonpano on
1.1.2016 alkaen seuraava:
1. Behm Sari
2. Immonen Merja
3. Tiainen Juho
4. Lappalainen Kari
5. Liukko Rauni
6. Ahokas Touko
7. Rasimus Tuula
8. Saarikoski Arja
9. Malinen Aune
10. Kurttila Outi
11. Rautiainen Sirkka
12. Konsti Martti

I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I RSY
I RSY
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I Elävä srk
I Elävä srk

1996,000
1644,000
788,000
394,000
998,000
822,000
665,333
548,000
499,000
411,000
399,200
332,667

________/________

13. Loikkanen Olli
14. Kristiansson Olli-Pekka
15. Tiainen Anne
16. Korhonen Suvi
17. Jäntti Pirjo
18. Kupiainen Arvo
19. Kokko Sampsa
20. Käyhkö Anne
21. Sihvonen Poku
22. Wilkman Kauko
23. Tuunanen Aune
24. Muhonen Iikka
25. Mikkonen Tero
26. Matilainen Päivi
27. Kärkkäinen Helena
28. Hannonen Tapani
29. Tuorila Niina-Kaisa
30. Hakulinen Markus
31. Parttimaa-Redsven Riitta
32. Kosonen Ossi
33. Nousiainen Marja Sisko

III YHTAVOINKESK
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I RSY
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I Elävä srk
I RSY
III YHTAVOINKESK
I Elävä srk
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I RSY
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK

328,800
285,143
274,000
262,667
249,500
234,857
221,778
205,500
199,600
197,000
182,667
181,455
166,333
164,400
157,600
153,538
149.455
142,571
137,000
133,067
126,462

Valtuuston 33 paikkaa jakaantuvat listoittain:
I Elävä srk
III YHTAVOINKESK
I RSY

saa
saa
saa

15 paikkaa
13 paikkaa
5 paikkaa

Varajäsenet listoittain ovat erillisellä liitteellä.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kirkkovaltuuston kokoonpanon 1.1.2016 – 31.12.2018.
Kirkkovaltuusto:
Merkittiin tiedoksi kirkkovaltuuston kokoonpano 1.1.2016 – 31.12.2018.

6. §
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2016
KL 23:10 § Kun kesken vaalikauden tapahtuu seurakuntajaotuksen muutos, seurakunta liittyy
seurakuntayhtymään tai eroaa siitä taikka seurakuntayhtymä puretaan, kirkkovaltuusto, yhteinen
kirkkovaltuusto ja seurakuntaneuvosto muodostetaan edellisen vaalin tuloksen perusteella.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.

________/________

Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaalin.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2016 valittiin yksimielisesti ilman
umpilippuäänestystä Sari Behm.

7. §
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2016
KL 23:10 § Kun kesken vaalikauden tapahtuu seurakuntajaotuksen muutos, seurakunta liittyy
seurakuntayhtymään tai eroaa siitä taikka seurakuntayhtymä puretaan, kirkkovaltuusto, yhteinen
kirkkovaltuusto ja seurakuntaneuvosto muodostetaan edellisen vaalin tuloksen perusteella.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto yksimielisesti vaalista toisin päätä.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaalin.
KJ 8:5 §:n mukaan puheenjohtajaksi valittu valtuutettu ryhtyy johtamaan puhetta sen
jälkeen kun varapuheenjohtaja on valittu.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2016 valittiin yksimielisesti ilman
umpilippuäänestystä Juho Tiainen. Juho Tiainen kiitti kirkkovaltuutettuja
luottamuksesta.
Sari Behm kiitti valtuutettuja luottamuksesta ja ryhtyi johtamaan puhetta.
8. §
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2016
KL 10:2,2-3 §:n mukaan kirkkoneuvoston toimikausi on kaksivuotinen.
Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä
valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä.
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajajana kun kirkkoherra on estynyt tai esteellinen; sekä
muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan annettua
siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös määräajaksi, kuitenkin enintään
kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja
kolmannen vuoden tammikuussa.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, jollei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Kirkkolaissa tai kirkon vaalijärjestyksessä ei ole merkintää poikkeuksellisista vaaleista. Lapuan
hiippakunnan lakimiesasessori Jussi Liljan mukaan kirkkoneuvoston ja se varapuheenjohtajan tulee nauttia
kirkkovaltuuston luottamusta. Koska kirkkovaltuuston jäsenistö muuttuu viidellä henkilöllä, tulee suorittaa
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali.

________/________

Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2016.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2016 valittiin yksimielisesti ilman
umpilippuäänestystä Merja Immonen. Merja Immonen kiitti kirkkovaltuutettuja
luottamuksesta.

9. §
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2016
KL 10:2 kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä.
Kirkkolain (KL 23:8) mukaan kirkollisen toimielimen jäsenistä 40 % tulee olla eri sukupuolta.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, jollei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Vaali toimitetaan enemmistövaalina.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin toimikaudeksi 2016.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkoneuvoston jäseniksi toimikaudeksi 2016 valittiin yksimielisesti ilman
umpilippuäänestystä seuraavat henkilöt:
Irja Härmälä, Rauni Liukko, Tuula Rasimus, Touko Ahokas, Arja Saarikoski, Outi
Kurttila, Anne Käyhkö, Martti Konsti, Poku Sihvonen, Olli-Pekka Kristiansson ja Tero
Mikkonen.
10. §
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN
VAALI TOIMIKAUDEKSI 2016
KL 10:2 §:n mukaan kirkkoneuvoston valitsemilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vaalin
toimikaudeksi 2016.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi toimikaudeksi
2016 valittiin yksimielisesti ilman umpilippuäänestystä Niina-Kaisa Tuorila. Niina Kaisa
Tuorila kiitti valtuutettuja luottamuksesta.

________/________

11. §
KIRKKONEUVOSTON VARSINAISTEN JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI 2016
KL 10:2 §:n mukaan kirkkoneuvoston valitsemilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Vaali toimitetaan umpilipuilla, ellei kirkkovaltuusto vaalista yksimielisesti toisin päätä.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaalin toimikaudeksi
2016.
Kirkkovaltuusto:
Kirkkoneuvoston henkilökohtaisiksi varajäseniksi toimikaudeksi 2016 valittiin
yksimielisesti ilman umpilippuäänestystä (varsinaisen jäsenen nimi sulkeissa:
Kari Lappalainen (Irja Härmälä), Sirkka Rautiainen (Rauni Liukko), Sampsa Kokko
(Tuula Rasimus), Riitta Parttimaa-Redsven (Touko Ahokas), Olli Loikkanen (Arja
Saarikoski, Arvo Kupiainen (Outi Kurttila), Päivi Matilainen (Anne Käyhkö), Ossi
Kosonen (Martti Konsti), Pirjo Jäntti ( Olli-Pekka Kristiansson) ja Aune Malinen (Tero
Mikkonen).
Poku Sihvosen varajäseneksi esitettiin Tapani Hannosta sekä Iikka Muhosta.
Puheenjohtaja totesi, että kun oli tullut kaksi esitystä Poku Sihvosen
varajäsenestä, asiassa tulee suorittaa umpilippuäänestys. Äänestys suoritetaan
nimiluettelon mukaisessa järjestyksessä. Kukin valtuutettu kirjoittaa
äänestyslippuun näistä kahdesta sen henkilön nimen, kumman haluaa Poku
Sihvosen varajäseneksi. Tämän jälkeen ääntenlaskijat suorittavat laskennan.
Vaalissa Iikka Muhonen sai 8 ääntä ja Tapani Hannonen 19 ääntä, neljän
äänestäessä tyhjää.
Puheenjohtaja totesi, että vaalin tuloksena Poku Sihvosen varajäseneksi valittiin
Tapani Hannonen.

12. §
RANTASALMEN KAPPELINEUVOSTON VALINTA 2016 – 2018
Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja
muina jäseninä kirkkovaltuuston valitsemat kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yhtä monta
henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan
alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisten
jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaalin toimikaudeksi 2016 - 2018.

________/________

Kirkkovaltuusto:
Rantasalmen kappeliseurakunnan kappelineuvoston varsinaisiksi jäseniksi ja
heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi toimikaudeksi 2016 – 2018 valittiin
seuraavat henkilöt (varajäsenen nimi sulkeissa):
Merja Koivula-Laukka (Pekka Hynninen)
Pia Julkunen (Laura Juopperi)
Lea Nyrhinen (Annukka Kiviranta-Tanninen)
Suvi Korhonen (Helena Kärkkäinen)
Kari Lappalainen (Jari Rautiainen)
Juha Eronen (Kai Lankinen)
Kauko Wilkman (Panu Hynninen)
Irja Härmälä (Tiina Reijonen)

13 §.
MUUT ASIAT
Iikka Muhonen ilmoitti tekevänsä oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvostolle
kirkkoneuvoston päätöksestä joka koski Rantasalmen Kaarnetsaaren leirikeskuksen
vuokraamista matkailuyritys Järvisydämen käyttöön. Muhosen mielestä päätös oli
vastoin hyvää hallintotapaa. Hänen mielestään Kaarnetsaarta olisi pitänyt tarjota
vuokralle julkisesti.
Rantasalmen kirkkovaltuutetut Juho Tiainen ja Kari Lappalainen selvittelivät, että
vuokraamista oli valmisteltu jo ennen seurakuntaliitosta ja rantasalmelaisten taholta on
toimittu hyvässä hengessä.
14 §.
ILMOITUSASIAT
Merkittiin tiedoksi
1)
seuraavat kirkkovaltuuston kokoukset 9.2.2016 ja 17.5.2016
2)
Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuustojäsenten vaalit 9.2.2016
Erillinen kokous samana päivänä varsinaisen kirkkovaltuuston kokouksen kanssa.
3)
Kari Lappalaisen ilmoitus netti-iltahartaudesta 21.1.2016 kello 18.15. Hartautta voi
seurata Rantasalmen nettisivujen kautta.
4)
Yhteismessu Rantasalmella 31.1.2016. Tervetuloa sankoin joukoin

15 §.
MUUTOKSENHAKU
KL 24:3 §:n mukaan saa kirkkovaltuuston päätökseen hakea muutosta sillä perusteella että hänen yksityistä
oikeuttaan on loukattu, ja seurakunnan jäsen myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista
poikkeavassa järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka on lain vastainen.
Kn:n esitys:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja antaa kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen.

________/________

Kirkkovaltuusto:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja antoi kirkkolain 24:3 §:n mukaisen valitusosoituksen.

16 §.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.25

Puheenjohtaja
Arja Saarikoski
1-7 §

Sari Behm
8-16 §

Pöytäkirjanpitäjä
Merja Levänen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty .
Savonlinnassa 19. päivänä tammikuuta 2016

Touko Ahokas

Tapani Hannonen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla
20.1.2016-20.02.2016

Todistaa;
Savonlinnassa 21. päivänä helmikuuta 2016

Merja Levänen
pöytäkirjanpitäjä

________/________

Savonlinnan seurakunta
VALITUSOSOITUS
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä
15.12.2015

Pykälä
15 §.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 m
Perusteet
nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua ta
täytäntöönpanoa.
Pykälät 1-5 §, 13-16 §

Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perustee
päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimiv
Pykälät

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
ValitusValitusviranomainen ja yhteystiedot:
Viranomainen
Ja valitusaika
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Puistokatu 29
Postiosoite:
PL 1744 70101 KUOPIO
Telekopio:
029 56 42501
Sähköposti:
ita-suomi.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pykälät 6-12 §

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät 6-12 §,

30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli , pykälät -

Valitusaika
30 päivää

Käyntiosoite: Kirkkokatu 10
Postiosoite: PL 122 50101 MIKKELI
Telekopio:
015-3216016
Sähköposti: mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pykälä PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

30 päivää

Opetusministeriö, pykälät
30 päivää
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: opmkirjaamo@minedu.fi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

________/________

Valituskirjelmä

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

ValitusasiaKirjojen toiMittaminen

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

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.
Pykälät
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:
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin: 029 56 43300
Faksi: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

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 valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

________/________

