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KOKOUSKUTSU
Kokousaika

tiistai 7.5.2019 klo 17.00

Kokouspaikka

Olavin toimintakeskus Sysmä, Nuotta-sali, Uotintie 7, 19700 Sysmä

Käsiteltävät asiat

107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Sysmän seurakunnan tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden
myöntäminen tilivelvollisille
Hartolan seurakunnan tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden
myöntäminen tilivelvollisille
Muut asiat
Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuohjeet

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on lisätty muutoksenhakuosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Tainionvirran seurakunnan kirkkoherranvirastossa Uotintie 7, Sysmä, ja kopio seurakuntatoimistossa
Kirkkotie 2, Hartola, 8.5.2019 – 22.5.2019.

Hartolassa 30.4.2019
Jeremias Sankari
kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastajat ____________________//____________________
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Kokousaika

tiistai 7.5.2019 klo 17.00

Kokouspaikka

Olavin toimintakeskus Sysmä, Nuotta-sali, Uotintie 7, 19700 Sysmä

Kirkkoneuvoston jäsenet:
Jeremias Sankari, kirkkoherra, puheenjohtaja
Eeva-Liisa Kirves, varapuheenjohtaja
Maarit Hildén
Anne Joutsijärvi
Hannu Koskenniemi
Reijo Lång
Jere Porvari, este
Eetu Rajavuori, este
Pirkko Rantahakala
Sanna Valjakka

)

varajäsenet:
Raili Valkama
Aino Nurminen
Pirjo Mäkinen
Jarmo Heinonen
Hannu Järvinen
Juha Laattala
Hannu Outinen
Päivi Kantonen
Merja Olkkonen

Luottamustoimen tai viran puolesta kutsutaan:
Siihola Markku, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Virolainen-Nurminen Eija, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, este
Uustalo Tarja, talouspäällikkö, esittelijä
Poissa:
Komu Martti, hallintosihteeri, sihteeri, este

______________________________________________________________________________
ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä

Jeremias Sankari
Tarja Uustalo
______________________________________________________________________________
LAILLISUUS JA PÄÄKokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
TÖSVALTAISUUS
§ 108
KÄSITELLYT ASIAT
§§ 107 - 114
_____________________________________________________________________________
PÖYTÄKIRJAN
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään 7.5.2019
TARKASTUS

Eeva-Liisa Kirves
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Reijo Lång

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
muutoksenhakuohje, on ollut yleisesti nähtävillä
Tainionvirran seurakunnan kirkkoherranvirastossa Uotintie 7, Sysmä
sekä Hartolan seurakuntatoimistossa 8.5. – 22.5.2019

Tarja Uustalo, talouspäällikkö

Pöytäkirjan tarkastajat ____________________//____________________
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KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

108 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4 § mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja ja
5 § mukaan kutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja
kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Saman § mukaan kutsu lähetetään sähköisesti, mutta pyydettäessä kutsun saa myös kirjallisena. Kokouskutsu on
lähetetty sähköpostilla tiistaina 30.4.2019.
Kirkkolain 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on paikalla.
Kirkkoherra esittää
Todetaan läsnäolijat. Kirkkoherra toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kirkkoneuvoston päätös
Todettiin läsnäolijat. Kirkkoherra totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 § mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tulee KL 25:3 mukaan olla nähtävillä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.
Kirkkoherra esittää:
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Eeva-Liisa Kirves ja Reijo Lång sekä päätetään pöytäkirjantarkastuksen ajankohdasta.
Kirkkoneuvoston päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Eeva-Liisa Kirves ja Reijo Lång sekä päätetään
tarkastaa pöytäkirja välittömästi kokouksen jälkeen.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

110 §

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Kirkkoherra esittää
Kokouksen esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
Kirkkoneuvoston päätös
Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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SYSMÄN SEURAKUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE
valmistelija talouspäällikkö Tarja Uustalo, puh 050 301 2570

Tilintarkastajat Ari Virolainen ja Tiina Ahonen BDO Audiator Oy:stä ovat tarkastaneet
4.4.2019 seurakunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 2018.
Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen,
talousarvion toteutumisvertailun ja liitetiedot.
Tilintarkastuskertomuksessa on esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että seurakunnan hallintoa
ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai kirkkovaltuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen
kohdistuva muistutus. Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto
1) käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja lähettää sen kirkkovaltuustolle sekä
2) esittää, että kirkkovaltuusto käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille.
Päätös:
Kirkkoneuvosto
1) käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja lähettää sen kirkkovaltuustolle sekä
2) esittää, että kirkkovaltuusto käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille.

Lapsivaikutusten arviointi (Kirkkojärjestys 23 luku 2 §):
Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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HARTOLAN SEURAKUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS JA VASTUUVA
PAUDEN MYÖNTÄMINEN
valmistelija talouspäällikkö Tarja Uustalo, puh 050 301 2570

Tilintarkastajat Ari Virolainen ja Tiina Ahonen BDO Audiator Oy:stä ovat tarkastaneet
3.4.2019 seurakunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 2018.
Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen,
talousarvion toteutumisvertailun ja liitetiedot.
Tilintarkastuskertomuksessa on esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että seurakunnan hallintoa
ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai kirkkovaltuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen
kohdistuva muistutus. Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä.
Talouspäällikkö esittää:
Kirkkoneuvosto
1) käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja lähettää sen kirkkovaltuustolle sekä
2) esittää, että kirkkovaltuusto käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille.
Päätös:
Kirkkoneuvosto
1) käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja lähettää sen kirkkovaltuustolle sekä
2) esittää, että kirkkovaltuusto käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille.
Lapsivaikutusten arviointi (Kirkkojärjestys 23 luku 2 §):
Päätöksellä ei ole vaikutusta lapsiin.

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

105 §

MUUT ASIAT
1. Kirkkoneuvostolle tuotiin tiedoksi tilintarkastuspöytäkirja 30.4.2019.

108 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35 ja antoi muutoksenhakuohjeet.

Pöytäkirjan tarkastajat ____________________//____________________
6

Tainionvirran seurakunta / Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja

6/7.5.2019

7 (7

)

o 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 ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: §§ 107 - 114
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:

§§ -

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 6 luvun 72 §:n 2 mom:n,
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
3. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia
kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät:
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