KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA Esityslista 2 /2018
KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä ke 18.4.2018
Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalossa keskiviikkona 18.4.2018 klo 17, kahvit kello 16.30
alkaen. Tervetuloa! Mikäli et pääse kokoukseen, niin pyydäthän ajoissa varajäsenesi paikalle!
ESITYSLISTA
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
5 § Kesän ja syksyn toiminnan tarkastelua
6 § Kolehtisuunnitelma 2018 loppuvuodeksi kesäkuusta alkaen
7 § Taloudelliset asiat
8 § Muut esille tulevat asiat
9 § Seuraavan kokouksen ajankohta
10 § Kokouksen päättäminen
jäsenet:
Reino Salminiemi, varajäsen Ilpo Tapala
Pasi Paija, varajäsen Pauli Välimäki
Sisko Lehti, varajäsen Tiina Ryyppö
Päivi Välimäki, varajäsen Matti Näsi
Irmeli Parri, varajäsen Jari Harju
Viljo Lindfors, varajäsen Ulla Lindfors
Tämän kokouksen pöytäkirja on tarkastettuna nähtävillä Kylmäkosken seurakuntatalon ilmoitustaululla
18.4.-2.5.2018 sekä Akaan seurakunnan verkkosivuilla.
Akaassa 5.4.2018
Riina Saastamoinen
Kylmäkosken kappeliseurakunnan kappalainen

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA
ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2018
KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä ke 18.4.2018
Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalossa klo 17.00 sivu 2
Läsnä: Reino Salminiemi, puheenjohtaja
Tiina Ryyppö
Pasi Paija
Irmeli Parri
Päivi Välimäki

Allekirjoitukset
puheenjohtaja
_____________________
Reino Salminiemi
sihteeri
_____________________
Riina Saastamoinen
Pöytäkirja on tarkastettu
Kylmäkoskella
__________________ _______________________
Tiina Ryyppö
Päivi Välimäki

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA
ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2018
KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä ke 18.4.2018
1 § Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17.00
2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin.
3 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Muutettiin 6 § ”loppuvuodeksi” muotoon ”kesäkuusta syyskuun loppuun 2018”.
4 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Esitys: Esitettiin pöytäkirjantarkastajiksi Tiina Ryyppöä ja Päivi Välimäkeä.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
5 § Kesän ja syksyn toiminnan tarkastelua
Esitys: Kappalainen kertoi kesän ja syksyn suunnitelmista, jota toteutetaan toimintasuunnitelman
mukaisesti. Kesällä Kylmäkosken kirkko on tiekirkkona, ohjelmassa on keskiviikkoisin keskipäivän
musiikkihetki ja perjantaisin hartaushetki. Tiekirkkopäivystäjiä rekrytoidaan toukokuussa. Päätapahtuma
on jälleen Kuutamolla kirkossa –tapahtuma, jolloin vietetään myös kappeliseurakunnan
kymmenvuotisjuhlia. Ohjelmassa on myös onnellisuus- ja empatialuennot. Mietinnässä syksylle on
teemalliset kirkonmenot, joita toki jatketaan. Tilataan Emilia Vesalainen-Pellas ja Esa Ylönen pitämään
joulukonsertti.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
6 § Kolehtisuunnitelma kesäkuusta syyskuun loppuun 2018.
Esitys: Tehtiin ainoastaan yksi lisäys kolehtisuunnitelmaan: La 15.9. kolehtikohde on Kylmäkosken
kulttuurikirkkorahasto.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
7 § Taloudelliset asiat
Esitys: Urjalan sanomien ilmoitukset, hunajat ja kukat esiintyjille, pääsiäisyön tarjoilut ja
luennoitsijapalkkiot on maksettu määrärahoista.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
8 § Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin taidenäyttelyistä ja kirkkosalin käytöstä. Todettiin, että messuryhmien palauteseminaari on
25.4. Toukolassa.

9 § Seuraavan kokouksen ajankohta
Kappalainen kutsuu koolle elokuussa.
10 § Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 17.56.

Akaan seurakunta / Kylmäkosken kappeliseurakunnan kappelineuvosto

VALITUSOSOITUS
Kylmäkosken kappelineuvoston kokous

18.4.2018

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 annetun lain mukaista valitusta, koska
päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: §1-10.

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n 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 kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

