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Läsnä

Poissa

Nmi
Jarva Seppo
Perttula Tapio

Klo
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Hirvonen Jukka
Koivukangas Timo
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Tiilikainen Markku
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Allekirjoitukset
Seppo Jarva
puheenjohtaja

Annu Kuusisto
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
§§19 - 23

Pöytäkirjan tarkastus
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet se kokouksen kulun
mukaiseksi.
Kangasala, pp.kk.vvvv

pöytäkirjantarkastaja
Ptk tark.

pöytäkirjantarkastaja
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Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Kangasalan seurakunnan
kirkkoherranvirastossa pp.kk.-pp.kk.vvvv arkipäivisin klo 9-14, to 10-17.

Ptk tark.
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Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
KN § 19

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää kokouksen aluksi hartauden.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö:
Kirkkoneuvoston kokous ja asioiden käsittely
5§
Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan.
Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa
suunnitelman.
Kirkkoneuvosto on lisäksi kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa
jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
(KJ 9:1, 1-2)
6§
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta.
Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen
käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Pidetään nimenhuuto kokouksen päätösvaltaisuuden toteamiseksi.

Puheenjohtaja

Päätös

Ptk tark.

Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja pidetään nimenhuuto
päätösvaltaisuuden toteamiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KN § 20

Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 10:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa
tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Jos pöytäkirjan
tarkastaja ja puheenjohtaja eivät ole yksimielisiä pöytäkirjan sisällöstä,
kirkkoneuvosto tarkastaa pöytäkirjan seuraavassa kokouksessaan.

Puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 27.1.2017 alkaen viraston aukioloaikoina.

Päätös

Ptk tark.
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
KN § 21
Puheenjohtaja

Päätös

Ptk tark.

Kirkkoneuvosto hyväksyy lähetetyn esityslistan kokouksen
työjärjestykseksi.
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Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 2017-2018
KN § 22

KJ 8:2 §:
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa.

Puheenjohtaja

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2017-2018.

Päätös

Ptk tark.
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Kangasalan seurakunta
Kirkkoneuvosto
Kokouksen päättäminen
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Puheenjohtaja
Päätös

Ptk tark.
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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:

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 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2.
hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §: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 8a §: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 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Pöytäkirjan pykälät:

Ptk tark.

