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1§
Kokouksen päätösvaltaisuuden ja laillisuuden toteaminen
Kirkkojärjestyksen 8 L 5 §:n mukaisesti on kullekin kirkkovaltuutetulle
lähetettävä kirjallinen kutsu asialuetteloineen vähintään yhtä viikkoa ennen
kokousta. Kokousta koskeva kuulutus on asetettava seurakunnan ilmoitustaululle
viikkoa ennen kokousta. Tätä kokousta koskeva kuulutus on asetettu viraston
ilmoitustaululle 5.5.2015.
Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille toukokuun 5. päivänä 2015. Todetaan
paikalla olevat.
Kirkkovaltuusto Todettiin, että paikalla oli 18 varsinaista tai varavaltuutettuna
paikalle kutsuttua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
Poissaolevien esteiden hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 2 §:n mukaisesti valtuusto hyväksyy
poissaolevien esteet ja varavaltuutetut ryhtyvät toimimaan estyneiden tilalla.
Kirkkovaltuusto Poissaolevien esteet hyväksyttiin ja varavaltuutettuina paikalle
kutsutut hyväksyttiin toiminaan estyneiden tilalla.

3§
Pöytäkirjantarkastajien vaali
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaisesti pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa. Valtuusto voi erikseen päättää, että
pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Tapana on ollut, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä ja siitä,
kuka kulloinkin on vuorossa, tehdään merkintä esityslistaan. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Tällä kertaa vuorossa ovat Mauri Kananen ja Ulpu Kananen
Kirkkovaltuusto Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Mauri Kananen ja Ulpu
Kananen.

4§
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaisesti asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja esitellään, ellei valtuusto toisin päätä,
kirkkovaltuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
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Kirkkovaltuusto Asiat päätettiin käsitellä esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Ilmoitusasioihin hyväksyttiin liitettäväksi kirkkoherran ilmoittamat asiat

5§
Eron myöntäminen Sami Aspille kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja varavaltuutetun
kutsuminen hänen tilalleen jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi

Sami Asp on toimittanut kirkkovaltuustolle kirjelmän, jossa hän pyytää eroa
kirkkovaltuuston jäsenyydestä.
Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 §:n mukaan jos seurakuntavaaleilla valittu
luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 §:n 2 momentissa
mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä
pätevästä syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka
jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen
tilalleen kutsutaan varajäsen.
Päätösehdotus Sami Asp on siirtynyt Tampereelle kirjoille. Valitsijayhdistyksessä, josta Sami Asp on valittu kirkkovaltuustoon, ensimmäinen
varajäsen on Arja Koskenkorva. Valtuusto kutsuu hänet loppukaudeksi
varsinaiseksi jäseneksi.
Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Sami Aspille
myönnetään ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja että varsinaiseksi
valtuutetuksi kutsutaan Arja Koskenkorva.
Kirkkovaltuusto Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6§

Kirkkoneuvoston jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen vaali
Sami Aspin haettua eroa kirkkovaltuuston jäsenyydestä on Jari-Pekka
Kotilaisen henkilökohtaisen varajäsenen tilalle valittava uusi henkilö.
Päätösehdotus Kirkkovaltuustolle saatetaan vaalin toimittaminen tiedoksi.
Kirkkoneuvosto Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto Asiasta käydyssä keskustelussa ehdotettiin, että Jari-Pekka
Kotilaisen henkilökohtaiseksi kirkkoneuvoston varajäseneksi valitaan Olli
Helle. Kun muita ehdotuksia ei tehty, Olli Helteen todettiin tulleen valituksi
Jari-Pekka Kotilaisen henkilökohtaiseiksi varajäseneksi valtuustokauden
loppukaudeksi.
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7§
Kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyminen
Kirkkoneuvosto edellisessä kokouksessaan tarkasteli ohjesääntöään ja siinä
todettiin eräitä muutostarpeita mm. virkamiesoikeuden muutoksista johtuen.
Muutokset koskevat kirkkoneuvoston tehtäviä, määrästä kirkkoneuvoston
koollekutsumisestä sekä viranhaltijapäätöksiä.
Päätösehdotus 1. Kirkkoneuvosto tutustuu uudistettuun kirkkoneuvoston
ohjesääntöön ja päättää sen jättämisestä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Muutokset koskevat ohjesäännön pykäliä 5 ja 10.
Kirkkoneuvosto tutustui liitteenä olleeseen ohjesääntöön ja pykälä 5
muutettiin muotoon:
Kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisista on määräykset
kirkkojärjestyksessä.

Ohjesäännön 10 pykälään hyväksyttiin lisättäväksi
Kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin
kuuluvista asioista:
1) viranhaltijan ja työntekijän ottamisesta palvelussuhteeseen, jollei
kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohje-säännön
13 tai 14 §:stä muuta johdu taikka jollei kirkkovaltuusto ole virkaa
perustaessaan pidättätynyt viran täyttämistä itselleen
-------12) sisäisen valvonnan järjestämisestä
Ohjesääntö päätettiin jättää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja
tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ohjesääntömuutoksen
kirkkoneuvoston ehdottamalla tavalla. Ohjesääntö päätettiin lähettää
tuomiokapitulin vahvistettavaksi
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8§

Vuoden 2014 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely
Eri työmuodot ovat valmistelleet toimintakertomuksia vuoden 2014
toiminnasta. Taloustoimisto on yhteistyössä Kirkon Palveluksen kanssa
valmistellut tilinpäätöstä samalta vuodelta.
Päätösehdotus Kirkkoneuvosto tutustuu vuoden 2014 toimintakertomukseen ja tilinpäätöksen samalta vuodelta ja allekirjoittaa tasekirjan.
Toimintakertomus ja tilinpäätös jätetään tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto Kirkkoherra Antti Hiltunen yhteenvetona vuoden
2014toiminnasta totesi myönteisistä asioina erityisesti seurakuntavaalit.
Uutta oli, että vaaleihin valmistauduttiin laatimalla asiasta tiedotussuunnitelma. Alkuvuodesta tiedottaminen keskittyi ehdokasasetteluun. Seurakuntalaisia rohkaistiin asettumaan ehdokkaaksi mm. puutarhamessuilla.
Loppukesästä tiedotus painottui itse vaaleihin. Tiedotuksen ansiosta
äänestysaktiivisuus parani selvästi. Vaalien jälkeen laadittiin vielä arvio
viestinnän onnistumisesta. Ehdokaslistojen puuhahenkilöt arvioivat mm.
ehdokkaaksi asettumisen kynnyksen olevan aiempaa korkeammalla.
Toinen myönteinen prosessi oli seurakunnan strategian päivittäminen ja
siihen liittyvä työskentely, mikä johti keskustelemaan oikeista asioita. Asiaa
käsiteltiin niin vanhan kuin vielä uudenkin valtuuston toimesta. Tiedottajan
työpanos on näkynyt vuoden aikana ennen kaikkea kotisivujen sisällössä.
Vuoden aikana työntekijävaihdoksia oli aiempaa vähemmän.
Ajattelemisen aihetta antaa huoli seurakunnan jäsenmäärän kehityssuunnasta:
yli 170 jäsenen menetys, josta 100 halusi itse erota jäsenyydestä, on valitettava kehityssuunta. Myös Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen
ei ole sujunut ongelmitta. Uudet toimintatavat koetaan kankeiksi ja työläiksi.
Arvovalintana seurakunta päätti vuoden aikana ottaa käyttöön toiminnassaan
reilun kaupan periaatteet nuorten seurakunnan jäsenten aloitteen pohjalta.
Kirkkoneuvosto tutustui eri työalojen toimintakertomuksiin ja niihin tehtiin
vielä lisäyksiä ja pieniä tarpeellisia täsmennyksiä.
Talouspäällikkö ilmoitti, että tilinpäätös ei ole vielä aivan valmis. Ensimmäinen tilinpäätös uudella järjestelmällä on ollut myös Kipalle haaste, koska seurakuntien tavat hoitaa asioitaan vaihtelee. Kipalla on ollut aiempaan tilitoimiston toimintatapaan verraten heikot edellytykset tilinpäätöksen tekemiseen ja monet asiat ovat jääneet seurakunnan vastuulle. Tilinpäätöksestä on
kuitenkin tulossa hyvinkin talousarvion mukainen. Vuosikate on n. 5000 €
suunniteltua parempi. Tilinpäätös jää n. 86.000 € tämän hetken näkymin
tappiolle mikä on n. 30.000 € suunniteltua enemmän johtuen toteutumattomista maakaupoista.
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Eniten ihmetystä ja selvittelyä kuitenkin on aiheuttanut Kipan laskema ns.
lomapalkkavaraus. Taseessa tähän tarkoitukseen varattu määräaha on lähes
kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Ennen kaikkea tätä halutaan vielä
tarkastella ennen tilien lopullista käsittelyä. Tilinpäätös päätettiin käsitellä
erikseen kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa 29.4.
Kirkkoneuvosto 29.4.2015Talouspäällikkö esitteli tilinpäätöksen
pääpiirteet kirkko-neuvostolle. Tilintarkastajan kanssa on pidetty
ennakkotarkastus, jossa mahdollisia tasekirjan puutteita on korjailtu.
Tilinpäätös on ensimmäinen Kirkon Palvelukeskuksen kanssa yhteistyössä
tehty. Erityistä hankaluutta on tuottanut se, että seurakunnan edellinen
yhteistyökumppani Norlic Oy ei ole ollut osapuolena tilinpäätöksessä.
Toisaalta Kipalla ei ole ollut valmiutta laatia tilinpäätösraportteja itsenäisesti
Norlicin tapaan.
Tilinpäätös on nyt kuitenkin valmis ja yhteenvetona voidaan todeta, että
käyttötalouden menot ja tulot toteutuivat suunnitellulla tavalla. Verotulot
jäivät kuitenkin tavoitteesta yli 60 000 € ja kun tonttien myyntituloissakin
jäätiin alle tavoitteen, tilinpäätös jää 84 470 € tappiolle. Tilinpäätösvuoden
aikana seurakunnan rahavarat vähenivät runsaat 67 000 €. Tilintarkastaja
kiinnitti erityistä huomiota haudanhoitosopimuksiin. Sopimusten todellinen
vastuu on seurakunnalle suurempi kuin mitä varoja on tasetilille varattu. Näin
ollen osa kustannuksista tulee katetuksi verovaroin mitä ei voida pitää
oikeana. Sopimuksista aiheutuvaa vastuuta pitäisi pystyä pienentämään
kulurakennetta keventämällä ja tarkistamalla hoitohintoja.
Ennakkotarkastuksessa havaitut kirjausvirheet on korjattu oikeille tehtäväalueille eikä niistä aiheutunut tilinpäätöksen lopputulokseen muutoksia.
Yllätys oli myös se, että tilinpäätökseen pakollisena liitetietona kuuluva taseerittelyn laadinta jäi seurakunnan vastuulle. Kirkkoneuvosto osaltaan hyväksyi talousarvion ylitykset ja alitukset talousarvion sitovuustason mukaisesti.
Pääluokittain tilinpäätös toteutui seuraavasti:

Toteutuma

Ta-arvio

- 21 600
254 133

-13 158
242 832

1.Yleishallinto
Tulot
Menot

2.Seurakunnallinen toiminta
Tulot
Menot
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- 66 394
730 697

-64 590
755 240

4.Hautaustoimi
Tulot
Menot

-110 929
236 314

- 101 500
275 980

Tulot
Menot

- 409 000
505 145

-420 000
521 080

Käyttötalous
Tulot
Menot
Toimintakate

- 606 835
1 738 000
1 131 343

- 607 690
1 636.952
1 218 589

- 19 277

- 10 789

84 470

41 814

5.Kiinteistötoimi

Vuosikate
Tilikauden alijäämä

Kirkkoneuvosto allekirjoitti tasekirjan ja päätti jättää tilinpäätöksen yhdessä
toimintakertomuksen kanssa tilintarkastajalle sekä kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.
Kirkkovaltuusto Kirkkoherra Antti Hiltunen avauspuheessaan totesi, että
seurakuntavaalien toteutus kokonaisuudessaan oli viime vuoden onnistuminen.
Äänestysaktivisuus lisääntyi aktiivisen tiedottamisen seurauksena. Vaaleja varten
laadittiin viestintäsuunnitelma. Sen mukaan jäsenille lähetettiin mm. vaalikirje ja
valtakunnallisen viestinnän lisäksi myös ehdokkaat kampanjoivat näkyvästi.
Kirkkovaltuusto yhdessä työntekijöiden uudistivat seurakunnan strategian, mikä
ulottuu nyt vuoteen 2020 saakka. Sitä varten jäseniltä kerättiin palautetta eri
tilaisuuksissa ja netin kautta.
”Seurakuntamme on Sanan ja sakramenttien varassa toimiva armahdettujen
syntisten yhteisö. Olemme innostuva, uudistuva, osallistava ja seurakuntalaisen
arjessa elävä hengellinen koti.”
Jäsenmäärän väheneminen 176 hengellä oli vuoden suurin surunaihe. Syitä olivat
syntyvyyteen nähden lähes kolminkertainen kuolleisuus, muuttotappio sekä
ennätyksellinen kirkosta eroaminen.
Viime vuoden alusta lukien seurakunta on ollut Kirkon Palvelukeskuksen asiakas.
Muutos on ollut suuri ja on merkinnyt paljon uuden oppimista koko henkilöstölle ja
etenkin taloushallinnon työntekijöille.
Kirkkoneuvosto teki vuoden lopulla päätöksen siitä, että seurakunnan menoja
pyritään vuosien 2015-2017 aikana laskemaan 100 000 eurolla. Seurakunnan
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tulopohjan kehittymisestä riippuu, riittääkö em. säästötavoite tasapainottamaan
seurakunnan taloudenpidon.
Yleiskeskustelussa todettiin, että mennyt vuosi oli toiminnallisesti monipuolinen,
kaiken kaikkiaan hyvä vuosi. Jäsenkatoa pidettiin valitettavana ja vaikka syyt
ovatkin valtakunnallisia, yhteydenpitoa eronneisiin kannattaa yrittää ylläpitää.

Talouspäällikkö esitellessään tilinpäätöstä totesi, että tilinpäätös Kipan
toimintamallilla on ollut haastava. Asiantuntijuus palvelukeskuksessa ei vielä
riitä tuottamaan tilinpäätöksen keskeisiä raportteja itsenäisesti. Tästä syystä
sekä sen lisäksi tämän kokouksen ajankohdan aikaisesta päättämisestä
valtuutetuille jouduttiin lähettämään asiakirjat jo ennen tilintarkastusta
hieman keskeneräisinä.
Itse taloudenpito sujui lähes suunnitellulla tavalla ja vuosikate oli jopa
odotettua parempi. Toteutumattomat keskeneräiset maakaupat sekä
verotulojen jääminen n. 65 000 euroa alle tavoitteen johtivat siihen, että
tilikauden alijäämäksi joudutaan merkitsemään tappiota n. 84 469 euroa.
Rahoituslaskelman mukaan seurakunnan rahavarat vähenivät vuoden aikana
67 441 euroa. Lainaa seurakunnalla oli vuodenvaihteessa 176 000 euroa.
Vuosilyhennykset alenivat tämän vuoden alusta lukien vajaaseen 50 000
euroon. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä kuluvan vuoden vuosikatteen
määrään ja kirkkoneuvoston säästötavoitteesta on pidettävä huolta jos
tulevat investoinnit halutaan rahoittaa pääosin omin varoin.
Yleiskeskustelussa todettiin, että verotulojen alittuminen on seurausta koko
seutukunnan taloudellisesta tilanteesta. Tilinpäätöksen lopputuloksesta
voitiin kuitenkin todeta, että seurakunta voi suhteellisen hyvin.
Kirkkovaltuustolle esiteltiin pääluokittain talousarvion toteutuma.
Kirkkovaltuusto hyväksyi todetut talousarvion ylitykset ja alitukset.
Kirkkovaltuusto yksimielisesti hyväksyi laaditun toimintakertomuksen sekä
tilinpäätöksen vuodelta 2014 tehdyin täydennyksin ja korjauksin.

9§
Tilintarkastuskertomuksen käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen
Kirkkoneuvosto kokouksessaan 29.4.2015 päätti jättää vuoden 2014
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastajille. Tilintarkastus on
pidetty 7.5. ja tilintarkastaja on antanut tarkastuksesta kertomuksen.
Kirkkovaltuusto päättää tilintarkastuskertomuksen hyväksymisestä ja tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuoden 2014 tilien osalta.
Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuustolle luettiin tilintarkastajan tilintarkastus-
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kertomus. Todettiin, että kertomuksessa mainitut tasekirjan sisällölliset
puutteet oli korjattu valtuustolle lähetetyssä täydennetyssä tasekirjassa.
Tilintarkastuskertomus hyväksyttiin yksimielisesti ja tilivastuussa oleville
myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2014 tilien osalta.

10 §
Vuoden 2016 kirkollisveroprosentin määrääminen
Seurakunnan on ilmoitettava tulevan vuoden kirkollisveroprosentti
verohallinnolle marraskuun alussa. Asiasta päättää kirkkovaltuusto.
Päätösehdotus Kirkollisveroprosentti ehdotetaan pidettäväksi nykyisellä
tasollaan 1,6 %. Viime vuosien tilinpäätökset ovat olleet hieman ylijäämäisiä.
Menneen vuoden verotulot olivat hieman edellisvuotta paremmalla tasolla.
Vuodelle 2016 on suunnitteilla Haapasaaren hautausmaan uuden sosiaalitilan
rakentaminen. Vuoden 2014 tilinpäätös on alijäämäinen n. 86 000 €.
Kirkkoneuvosto on päättänyt karsia käyttötalouden menoista 100.000 € 3
vuoden siirtymäajalla, jotta talousarvio saadaan tasapainoon. Lainaa seurakunnalla on vuoden 2016 alussa n. 130 000 ja vuosilyhennykset 40.000 /v.
Rakentamisesta ei selvitä ilman lisälainaa.
Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkollisveroprosentti pidetään nykyisellä tasollaan (1,6, % ). Todettiin, että seurakunnan
talous on melko vakaalla pohjalla ja veroprosentin korotus ei ole ainoa oikea
keino tasapainottaa taloudenpitoa. Tulevien vuosien aikana henkilöstövähennykset ovat välttämättömiä ja ne toteutetaan toimintatapoja tehostamalla.
Talousarvion laadinta aloitetaan säästöhengessä Viitasaaren kaupungin esimerkin mukaisesti.
Kirkkovaltuusto yksimielisesti hyväksyi kirkollisveroprosentiksi vuodelle
2016 kirkkoneuvoston ehdotuksen ja perustelujen mukaisesti.

11 §

Tontin myyminen Sonja ja Petri Kemppaiselle
Tontin vuokrasopimus, mikä alun perin on tehty Toivo Kähköselle 29.5.1965
ja siirtynyt 2.9.1966 Pentti Kemppaiselle koskien tonttia 5 korttelissa AO 17,
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on päättynyt 14.3.2015. Sittemmin tontin hallinta ja rakennukset ovat
siirtyneet Petri ja Sonja Kemppaisen omistukseen.
Päätösehdotus Tontti 5 korttelissa Ao 17 myydään Sonja ja Petri Kemppaiselle 17.500 €:n kauppahinnalla. Myytävä määräala, pinta-alaltaan 1750
m2, kuuluu tilaan Penttilä RNo 54:112. Ostajat saavat lohkoa määräalan
tilaksi omin kustannuksin. Määräala ei saa osuutta kantatilan yhteisiin.
Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa kirkkovaltuustolle em. tonttikauppaa
päätösehdotuksen mukaisin ehdoin.
Kirkkovaltuusto yksimielisesti päätti myydä tontin nro 5 korttelissa AO 17
Sonja ja Petri Kemppaiselle 17 500 €:n kauppahinnalla. Määräala kuuluu
tilaan Penttilä 54:112 ja sen pinta-ala on 1750 m2. Ostajat saavat lohkoa
määräalan tilaksi omin kustannuksin. Määräala ei saa osuutta kantatilan
yhteisiin.

12 §
Lisätalousarvio vuodelle 2015
Jos talousarviovuoden aikana tulee hankkeita , joille ei ole varattu määrärahaa talousarvioon, on kirkkoneuvoston laadittava lisätalousarvio kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ennen niiden aloittamista.
Päätösehdotus: Kirkkovaltuustolle ehdotetaan, että talousarvioon varataan
lisätalousarviomääräraha seuraaville hankkeille:
Miekkarinteen kerhohuoneisto: osuus putkiremontista 10.000 €
Kirkko: kameravalvonta 30.000 €
Seurakuntatalo: rakennuksen kunnossapitomenot +10.000 €
Miekkarinteen ja kirkon hankkeet lisätään investointimenoihin. Seurakuntatalon liikehuoneiston korjaukseen tarpeellinen määräraha lisätään rakennuksen kunnossapitomenoihin.
Tuloja lisätään vastaavasti tonttien myyntituloihin ja metsätalouden tuloihin.
Kirkkoneuvosto Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto yksimielisesti hyväksyi lisätalousarvion vuodelle 2015
ehdotetulla tavalla.

13§
Muut asiat
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14 §
Ilmoitusasiat

1. Kirkkohallituksen yleiskirje 7/2015 koskien lastensuojelulain

mukaista ilmoitusvelvollisuutta lapsen henkeen ja terveyteen kohdistuvien tekojen osalta
Kirkkoneuvosto päätti jättää em. yleiskirjeen kaikkien luottamushenkilöiden tietoon. Tärkeää on huomata, että jokaisella on oikeus tehdä
ilmoitus suoraan poliisille yleiskirjeessä mainituissa tapauksissa.

2.Terveisiä kirkolliskokouksesta: Antti Hiltunen välitti Maria Kasia
Aulan väittämiä kuulumisia kirkolliskokouksesta: yhtymämallilakiesitys
kaatui äänestyksessä niukasti. Pöytä on nyt avoin. seurakunnat voivat
hakeutua yhteistyöhön naapureidensa kanssa vapaaehtoisuuden pohjalta.
Rovastikunnan johtoryhmät kokoontuvat ensi torstaina Viitasaarelle
pohtimaan seurakuntien tilannetta ja tulevaisuutta .
3. Kaupunki ja seurakunta ovat päässeet mukaan pilottihankkeeseen,
jossa selvitellään miten voimme toimia yhdessä entistä paremmin
asukkaiden hyväksi.
4. Antti Hiltunen kertoi, että geenivirhestä aiheutuva sukuselvitystyö
etenee suunnitellusti. Virastoon on palkattu lisätyövoimaa, jotta n. 390
sukuselvityspyyntöä saadaan tehdyksi vuoden kuluessa.Geenitutkija
Heikki Swan on lähettänyt mediaan tiedotteen, jossa hän arvostelee
seurakunnan toimintatapaa asiassa. Urakasta n. 25 % on tehty.
5. Raija Kuronen toi tiedoksi, että seuraakunnan näyttelytilan kunto on
heikko Ja hän toivoi parannusta asiaan.

Kirkkovaltuusto merkitsi em. asiat tietoon saatetuksi.

15 §
Kokouksen päättäminen ja lain mukaisen muutoksenhakuohjeen antaminen
Puheenjohtaja antaa tiedoksi em. kirkkolain valitusosoituksen ja päätökset,
joista lain mukaan voidaan valittaa.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Kirkkovaltuusto Puheenjohtaja viittasi lain mukaiseen valitusmenettelyyn ja
ilmoitti, että valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtajat
Pentti Kinnunen

Sihteeri Risto Kolari
Pöytäkirja tarkistettu

/

2015

Tarkistettu pöytäkirja Viitasaaren seurakunnan kirkkovaltuuston 13.5.2015
pitämästä kokouksista on yleisesti nähtävänä 25.5. 2015 alkaen
seurakunnan kirkkoherranvirastossa.
Tämä kuulutus on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 25.5
– 25.6.2015.
Todistaa Päivi Paananen

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
perusteet
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 1-4, 13,14

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:
HALLINTOVALITUS
Vaasan hallinto-oikeus, pykälät

5 -9, 11-12

Käyntiosoite
Rantakatu / Kalarannanpuisto

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

PL 204
65101 Vaasa
Puhelin 010 36 42611
Telekopio 010 36 42760
Sähköposti vaasa.hao@om.fi

KIRKOLLISVALITUS

Valitusaika
30 päivää

Valitusaika

Kirkkohallitus, pykälät 9
PL 185, (Satamakatu 11, 00161 Helsinki)

30 päivää

Telekopio: 09-1802 203
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

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.
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 toi-

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.

mittaminen

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

