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§ 32

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avaa kokouksen kappalainen Minna Tanskan pitämän alkuhartauden
jälkeen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kappelineuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjantarkastus
Kappelineuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti to 26.9.2019 ja allekirjoitetaan seuraavassa
kokouksessa 7.11.2019.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Seija Hietanen ja Anssi Lilja.
Päätös:
Kokouksen työjärjestys
Kappelineuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.
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§ 33

Selvitys yhden seurakunnan mallista Kouvolassa

Diaarinumero

DKou/DKOU/146/00.01.01/2019

Valmistelija

YKV 13.6.2019, § 44/Minna Tanska kappalainen

Esittelijä

Minna Tanska, kappalainen
Matti Kaarlenpojan, YKV 13.6.2019, jättämä aloite käsiteltiin YKN:ssa 29.8.2019. Sen
pohjalta myös Jaalan kappelineuvoston on syytä tuoda oma panoksensa asian
yhteiseen pohdiskeluun, onhan Jaalassa kokemusta sekä itsenäisenä seurakuntana
toimimisesta että kappeliseurakuntamallista. Kappelineuvoston kirjaamat ajatukset
toimitetaan avuksi Kuusankosken seurakuntaneuvoston työskentelyyn.
Alla ote (vinottu tekstiosuus) YKN:n 29.8.2019 pöytäkirjasta pohjaksi Jaalan
kappelineuvoston keskustelulle 25.9.2019.

Diaarinumero

DKOU/36/00.01.02/2019

Valmistelija

YKV 13.6.2019, § 44

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 4 §:n mukaan, jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa
jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys
valtuuston
puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se
kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
Valtuutettu Matti Kaarlenpoika on toimittanut yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Elina Lehtomäelle 5.6.2019 aloitteen YKV:n kokoukseen13.6.2019:
”Matti Kaarlenpoika

ALOITE
5.6.2019

Arvoisa yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Elina Lehtomäki
Yhteinen kirkkovaltuusto
Seurakuntien jäsenmäärän vähentyessä seurakuntien saamat jako-osuudet myös ovat
pienentyneet.
Osassa Kouvolan srk-yhtymän seurakuntia jako-osuuden pienennys aiheuttaa
pohdintaa miten rahat riittävät laadukkaaseen toimintaan.
Pyydän, että yhteiselle kirkkovaltuustolle selvitetään, mitä etuja ja haittoja
toiminnalle tulisi, jos Kouvolassa olisi yksi seurakunta nykyisen yhtymämallin sijaan.
Mahdollisen jatkokeskustelun pohjana käytetään syntynyttä selvitystä.
MATTI KAARLENPOIKA Matti
Kaarlenpoika”
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YKV 13.6.2019, § 44: Puheenjohtaja kiitti aloitteesta ja lupasi toimittaa sen
seuraavaan, elokuun yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen.
Hallintojohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto antaa ohjeet aloitteessa
pyydetyn selvitystyön valmistelusta.
Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto valtuutti hallintojohtaja Matti Ilmivallan pyytämään
seurakuntaneuvostoilta lausunnot aloitteessa mainittuun huoleen jäsenmäärän
vähenemisestä sekä miettimään etuja ja haittoja yhden seurakunnan mallista
nykyiseen.
Yhteinen kirkkoneuvosto jatkaa aloitteen käsittelyä seurakuntaneuvostoilta saatujen
lausuntojen jälkeen.
Esitys:

Jaalan kappelineuvosto kirjaa Jaalan seurakuntaelämässä, hallinnossa ja taloudessa
koettuja eroja itsenäisenä seurakuntana ja toisaalta kappeliseurakuntana.

Päätös:

Jaalan kappelineuvosto merkitsi tiedokseen seurakuntaneuvostoille esitetyn
lausuntopyynnön Matti Kaarlenpojan aloitteesta YKV 13.6.2019. Kappelineuvostoon ei
lausuntopyyntö ulottunut, mutta se haluaa tuoda Kuusankosken seurakuntaneuvostolle
ainesta aiheen yhteiseen pohdintaan.
Kappelineuvosto keskusteli asiasta vilkkaasti, pöytäkirjaan merkitään keskustelusta
- Jaalan kappelineuvostolla on huoli, kuka puolustaa reuna-alueita yhden srk:n
mallissa
-

Jaalan alueella on tiloja vähennetty, jotta toimintaan voisi resursseja riittää
tulevaisuudessakin. Kappelineuvosto toteaa, ettei toimintaa Jaalan alueella tule
jatkossakaan supistaa.

-

kappeliseurakunnalla on ollut valta vaikuttaa oman alueen henkilöstön valintaan
(valita pappi ja antaa lausunnot muista työntekijöistä), itsenäisessä seurakunnassa
seurakunta vastaa työntekjöidensä valinnasta.

-

vapaaehtoisuus vähenee, jos toiminta menee liian kauas toimintojen vähentyessä
alueella

-

toiminnassa tulee huomioida arvopohja

-

työvoiman liikuttavuuden kannalta yhden srk:n malli ymmärretään. paikallinen, tutun
henkilöstön läsnäolo tuo turvaa seurakuntalaisille. Paikallisuus olisi
mahdollistettava, olipa organisaatiorakenne mikä tahansa.

-

Jaalan kappeliseurakunta on mielellään mukana pohtimassa, mikä olisi paras malli
seurakuntatyön tulevaisuuden kannalta Kouvolan kunnan alueella omatessaan
kokemusta itsenäisen seurakunnan lisäksi kappeliseurakunnasta osana suurempaa
seurakuntaa.

-

Jaalassa toivotaan, että yhden seurakunnan mallin taloudelliset vaikutukset
arvioidaan huolella jo selvityksen alkuvaiheessa.
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§ 34

Jaalan kappeliseurakunnan musiikkityön tulevaisuus

Diaarinumero
Valmistelija

Minna Tanska, kappalainen

Esittelijä

Minna Tanska, kappalainen
Kuusankosken seurakuntaneuvosto käsitteli kokouksessaan 2.9.2019 vuoden
2020 toimintasuunnitelmat ja talousarvioehdotukset. Kuusankosken
musiikkityön toimintasuunnitelmassa oli viranhaltijatyönä valmisteltu ehdotus
yhdistää Jaalan ja Kuusankosken kuorot. Ehdotus ei sellaisenaan tullut
kokouksessa hyväksytyksi, mutta herätti kysymyksen, millaiset resurssit Jaala
tarvitsee, jotta musiikkityö palvelee tarkoituksenmukaisesti
kappeliseurakunnan elämää tulevina vuosina.

Esitys:

Jaalan kappelineuvosto keskustelee musiikkityön tulevaisuuden näkymistä ja
tarpeista kappeliseurakunnan alueella.

Päätös:

Jaalan kappelineuvostolle kerrottiin keskustelun alkuun, että musiikkityön
osalta vuosi 2020 on turvattu kappelineuvoston keväällä esittämän
toimintasuunnitelman mukaisena.
Kuusankosken seurakunnan kanttorien määrä vähenee 4 kanttorista – 3
kanttoriin syksystä 2020 alkaen yhden kanttorin jäädessä eläkkeelle.
Kappelineuvosto päätyi toteamaan, että 2021 toimintasuunnitelmassa tullaan
esittämään, millaista musiikkitoimintaa Jaalassa halutaan. Toteutus ei ole
välttämättä palkattuun henkilöstöön sidottua vaan Kuusankosken
seurakunnan niukkenevan henkilöstötilanteen vuoksi esimerkiksi
ostopalveluna toteutettua kuorojohto- tai kanttoripalveluja. Kuorotoiminnassa
on tärkeää jatkuvuus eikä johtaja voi olla lyhytaikainen keikkalainen.
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§ 35

Muut asiat
Kappelineuvosto merkitsi tiedokseen:
1. Kuusankosken seurakuntaneuvosto valitsi kokouksessaan 20.5.2019,
§ 40, Seija Hietasen kappelineuvoston varsinaiseksi jäseneksi
paikkakunnalta muuttaneen jäsenen tilalle. Samassa pykälässä
valittiin Seija Hietasen varajäseneksi Nina Lindqvist.
2. Jaalan kesäkodilla on meneillään remontti, jonka myötä saadaan
lämmintä kokoustilaa myös talvikäyttöön.
3. Jaalan kirkossa Tuomas-messu su 20.10.2019 klo 17.00. Minna
Tanskalle ilmoittautumiset vapaaehtoistehtäviin.
4. Jaalan kappelineuvoston seuraavat kokoukset to 7.11.2019 ja ti
10.12.2019 klo 17.00.
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§ 36

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.17 todeten, että oikaisuvaatimusohjeet ovat
pöytäkirjan viimeisessä pykälässä.

Allekirjoitukset
JUHA VAINIO
Juha Vainio
puheenjohtaja

KIRSI VALAPURO
Kirsi Valapuro
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Jaala 26.9.2019
SEIJA HIETANEN
Seija Hietanen

ANSSI LILJA
Anssi Lilja

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 27.9. – 11.10.2019 Jaalan kappeliseurakunnan,
toimitila Raitin, Keskuskaari 1 A, ilmoitustaululla.
Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on ilmoitettu 25.9.2019 Jaalan kappeliseurakunnan
ilmoitustaululla, Keskuskaari 1 A.
Jaala 26.9.2019

Minna Tanska
kappelineuvoston kappalainen
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§ 37

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot ja niiden 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

32 - 36

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24. luvun 3. §:n 1. momentin mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24. luvun 3. §:n 2. momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,
joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 24. luvun 14. §:n 2. momentti
2. hallintolainkäyttölain 5. §:n 2. momentti
3. kirkkolain 24. luvun 5. §
4. kirkkolain 6. luvun 72.§:n 3. momentti
5. 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. 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. Kansallisen kynnysarvon suuruus on
30.000 € (tavarat ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus- ja käyttöoikeusurakat).
Pöytäkirjan pykälät

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Käyntiosoite
Postiosoite
Sähköpostiosoite

Kuusankosken seurakuntaneuvosto
Maunukselantie 3
45700 Kuusankoski
kuusankosken.seurakutna@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla
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vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla).
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikaisun tekeminen
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 80.–83. §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jos ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.

