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§ 43

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jouko Leppänen avasi kokouksen Elimäen
kirkkoherran sijaisen, kappalainen Tuula Ylikankaan pitämän alkuhartauden jälkeen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
kymmenen jäsentä. KL 7:4,1 mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 sekä
ohjesäännön 3 §:n nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun,
mutta ei päätöksen tekemiseen.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ohjesäännön 7 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa
tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaisesti
aakkosjärjestyksessä tarkastajat olisivat Ritva Janhunen ja Maarit Kenttälä.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ritva Janhunen ja Kiia Piepponen Maarit Kenttälän sijaan.
Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi esitetään perjantaita 22.2.2019
klo 13.00 – 16.00 välisenä aikana.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouksen työjärjestys
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää
asioiden käsittelyjärjestyksen. Kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaavat
johtokunnat tai muut yhteisen kirkkoneuvoston avuksi asetetut hallintoelimet sekä
viranhaltijat. Asiat esittelee yhteiselle kirkkoneuvostolle hallintojohtaja.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen
lisäyksellä, että kiireellisinä asioina käsitellään esityslistan lähettämisen jälkeen esille
tulleet, pöydille jaetut, § 51; Risteys-lehden jakelun hankinta, jatko YKN 3.1.2019, § 6 ja §
52; Muutos Kouvolan Keskuskirkon investointiohjelmaan. Pykälänumerointi muuttuu
kahdella lopuille esityslistan pykälille.
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Esittelijän puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
Päätös:

Kokous hyväksyi yksimielisesti kokouksessa kuullun päätösesityksen.
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§ 44

Seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden
yhtiökokouksiin ja hallituksiin

Diaarinumero

DKOU/30/00.06.01/2019

Valmistelija

Jukka Reijo, kiinteistöpäällikkö

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 §, 4. mom. mukaan yhteisen kirkkoneuvoston
tehtävänä on nimetä seurakuntayhtymän edustajat ja ehdokkaat osakkuusyhtiöiden
ja muiden yhteisöjen hallintoelimiin.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Nimetään mainittujen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokousten ja hallitusten
varsinaiset ja varajäsenet vuosiksi 2019 - 2020 liitteen 1 mukaisesti.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi mainittujen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden
yhtiökokousten ja hallitusten varsinaiset ja varajäsenet vuosiksi 2019 - 2020 liitteen 1
mukaisesti
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§ 45

Seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen tiekuntiin ja vesiosuuskuntiin

Diaarinumero

DKOU/30/00.06.01/2019

Valmistelija

Jukka Reijo, kiinteistöpäällikkö

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Seurakuntayhtymä on osakkaana 19 tiekunnassa (liite 2) ja kuudessa
vesiosuuskunnassa (liite 3).

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:

Päätös:

Nimetään liitteessä 2 mainittujen tiekuntien ja liitteessä 3 mainittujen
vesiosuuskuntien kokousedustajat ja heille varaedustajat vuosiksi 2019 - 2020 liitteiden
mukaisesti.
Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi liitteessä 2 mainittujen tiekuntien ja liitteessä 3
mainittujen vesiosuuskuntien kokousedustajat ja heille varaedustajat vuosiksi 2019 2020 liitteiden mukaisesti.
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§ 46

Asunto Oy Jaalanharjun osakkeiden myynti

Diaarinumero
Valmistelija

Jukka Reijo, kiinteistöpäällikkö

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymä omistaa As Oy Kouvolan Jaalanharjun osakkeet numero
6266–7199 jotka oikeuttavat asuinhuoneiston 7 hallintaan, osoitteessa
Hokkarinharjuntie 7 as. 7, 47710 Jaala
Rivitalohuoneisto sijaitsee kävelymatkan päässä Jaalan keskustasta. Huoneiston pintaala on 62,5 m2, 2h, k, s. Huoneiston kunto on hyvä.
Asunto laitettiin myyntiin edellisen vuokralaisen irtisanouduttua asunnosta.
Kuusankosken seurakunnalla ja Jaalan kappeliseurakunnalla ei ole rivitalohuoneistolle
seurakunnallista käyttöä. Toimeksiantosopimus rivitalohuoneiston myynnistä tehtiin
Kiinteistömaailman (Kiinteistövälitys Vauhkonen Oy) kanssa 19.1.2018.
Teija Kauppinen on tehnyt kirjallisen ostotarjouksen 7.2.2019 As Oy Kouvolan
Jaalanharjun rivitalohuoneistosta, osoite Hokkarinharjuntie 7 as. 7, 47710 Jaala.
Teija Kauppinen tarjoaa huoneistosta 20.000 euroa.
Osakkeiden myynnistä päättäminen on Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen
kirkkoneuvoston asia. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön, 12:10, yhteiseltä
kirkkovaltuustolta siirretyllä päätösvallalla yhteisen kirkkoneuvoston tehtävä on, jos
toisin ei ole määrätty tai toimivaltaa siirretty ”päättää irtaimen omaisuuden
poistamisesta ja poistetun omaisuuden myynnistä ja hävittämisestä”. Osakkeet ovat
irtainta omaisuutta.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Teija Kauppisen ostotarjouksen 20.000 euroa.
Kouvolan seurakuntayhtymä myy Teija Kauppiselle As Oy Kouvolan Jaalanharjun
osakkeet numero 6266–7199, jotka oikeuttavat huoneiston Hokkarinharjuntie 7 as. 7,
47710 Jaala, hallintaan.
Kauppakirjan allekirjoittajaksi yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöpäällikkö
Jukka Reijon.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Teija Kauppisen ostotarjouksen 20.000 euroa.
Kouvolan seurakuntayhtymä myy Teija Kauppiselle As Oy Kouvolan Jaalanharjun
osakkeet numero 6266–7199, jotka oikeuttavat huoneiston Hokkarinharjuntie 7 as. 7,
47710 Jaala, hallintaan.
Kauppakirjan allekirjoittajaksi yhteinen kirkkoneuvosto valtuutti kiinteistöpäällikkö Jukka
Reijon.
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§ 47

Sippolan seurakuntatalo

Diaarinumero

DKOU/136/03.03.01/2018

Valmistelija

Jukka Reijo, kiinteistöpäällikkö

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta käsitteli Sippolan seurakuntatalon tilannetta
kokouksessaan 4.9.2018, § 40, ja päätti, että pyydetään sisäilmatutkimusraportin
pohjalta kustannusarvio Sippolan seurakuntatalon korjauksesta, minkä jälkeen
johtokunta tekee esityksen yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Lisäksi johtokunta päätti sisäilmatutkimusraportin pohjalta ja sisäilmatyöryhmä
esityksen mukaisesti, että Sippolan seurakuntatalo suljetaan 1.9.2018 alkaen ja
vuokrataan väistötilaa lähistöltä. Seurakuntatalon lukitusta muutetaan niin, että vain
tuulikaapin inva-wc on käytettävissä tarvittaessa Sippolan kirkon tilaisuuksien aikana.
Sippolan seurakuntatalon korjaustöistä saatiin kaksi kustannusarviota. Kustannusarviot
perustuvat sisäilmatutkimusraporttiin ja arkistosta löytyneisiin piirustuksiin ja
asiakirjoihin. Molemmissa kustannusarvioissa on huomioitu uusi koneellinen
ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, sähköjen uusiminen, salaojat ja maanpinnan
muokkaus, sisäpintojen ja puuväliovien uusiminen sekä ylä- ja alapohjan liitosten
tiivistäminen ulkoseinärakenteisiin. Kalliimmassa vaihtoehdossa on huomioitu
yläpohjan rakenteet kokonaisuudessaan, toisessa vain sisäpuoliset pintarakenteet.
Kalliimmassa vaihtoehdossa on huomioitu ikkunoiden vaihto nykyaikaisiin
energiatehokkaisiin ikkunoihin, toisessa vain ikkunoiden tiivistäminen. Halvemmassa
on huomioitu ulkoseinän korjaus vain todettujen vaurioiden kohdalla.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkon muuttaminen monitoimikirkoksi olisi
mahdollista, mutta hanke olisi todella suuritöinen ja aikaa vievä sekä
kustannusarvioltaan moninkertainen verrattuna pienen uudisrakennuksen
rakentamiseen. Sippolan kirkossa ei ole esimerkiksi wc-tiloja.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 11.10.2018:
Kiinteistöpäällikön päätösesitys yhteiselle kirkkoneuvostolle, että:
1. Sippolan seurakuntataloa ei korjata. Korjauskustannukset ovat suuret ja kor-jausten
onnistumiseen liittyy paljon riskitekijöitä. Tilat eivät vastaa tämän hetkisiä
tilatarpeita, esim. asuntoa ei tarvita. Korjauksissa tulisi huomioida myös
nykyiset
energiatehokkuusmääräykset.
2.

Sippolan seurakuntatalo puretaan. Wc-tilat korvataan toistaiseksi siirrettävällä
lämpimällä wc-kontilla.

3.

Sippolan seurakuntatalon tilalle rakennetaan uusi kokoontumistila, joka on mitoitettu tulevaisuuden käyttötarpeisiin, yksi monikäyttöinen kokoontumishuone ja välttämättömät aputilat.

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle
yksimielisesti kohdat 1 ja 2 sekä äänestyksen jälkeen äänin 6-1 kohdan 3, että:
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1.

Sippolan seurakuntataloa ei korjata. Korjauskustannukset ovat suuret ja korjausten onnistumiseen liittyy paljon riskitekijöitä. Tilat eivät vastaa tämän hetkisiä tilatarpeita, esim. asuntoa ei tarvita. Korjauksissa tulisi huomioida myös
nykyiset energiatehokkuusmääräykset.

2.

Sippolan seurakuntatalo puretaan. Wc-tilat korvataan toistaiseksi siirrettävällä
lämpimällä wc-kontilla.

3.

Sippolan seurakuntatalon tilalle ei rakenneta uutta kokoontumistilaa.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 31.10.2018, § 97, että Sippolan
seurakuntataloa koskeva pykälä palautetaan uudelleen valmisteluun kiinteistö- ja
hautauspalvelun johtokunnalle, johtokunnan tulee ottaa huomioon ennen
päätöksentekoa Anjalankosken seurakuntaneuvostolta pyydetty lausunto asiasta.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta merkitsi asian tiedoksi kokouksessaan
22.11.2018, § 78, ja päätti, että käsittelee asiaa uudelleen, kun Anjalankosken
seurakuntaneuvostolta on saatu lausunto.
Liitteenä on Anjalankosken seurakuntaneuvoston lausunto 12.12.2018, § 84.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan 7.2.2019, § 14, esityksen mukaisesti
yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy

Päätös:

1.

ettei Sippolan seurakuntataloa ei korjata vaan talo puretaan,

2.

Wc-tilat korvataan toistaiseksi siirrettävällä lämpimällä wc-tilalla.

3.

Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää ohjausryhmän, jonka tehtävänä on valmistella hankeselvitykset sekä uudisrakennuksesta että kirkkotilojen muokkaamisesta. Yhteinen kirkkoneuvoston nimeää ohjausryhmään 2 - 3 luottamushenkilöä sekä kirkkoherra Eija Murron, kiinteistöpäällikkö Jukka Reijon ja kiinteistökehityssuunnittelija Edla Mäkelän. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää ohjausryhmälle puheenjohtajan.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi
1.

ettei Sippolan seurakuntataloa korjata vaan talo puretaan,

2.

että, Wc-tilat korvataan toistaiseksi siirrettävällä lämpimällä wc-tilalla.

3.

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi ohjausryhmän, jonka tehtävänä on valmistella hankeselvitykset sekä uudisrakennuksesta että kirkkotilojen muokkaamisesta.
Yhteinen kirkkoneuvoston nimesi ohjausryhmään luottamushenkilöistä Anna
Hellbergin, Matti Paakalan ja Erkki Jalon sekä Anjalankosken seurakunnan
kirkkoherra Eija Murron, kiinteistöpäällikkö Jukka Reijon ja kiinteistökehitys
suunnittelija Edla Mäkelän. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi ohjausryhmän
puheenjohtajaksi Matti Paakalan.
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§ 48

Lausunto Kirkkohallitukselle hiippakuntavaltuustojen lakkauttamisesta

Diaarinumero

DKOU/31/00.06.01/2019

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
29.1.2019 lähetetyllä sähköpostilla Kirkkohallitus pyytää lausuntoa 28.2.2019
mennessä seurakunnilta, seurakuntayhtymiltä, tuomiokapituleilta ja
hiippakuntavaltuustoilta; Hiippakuntavaltuustojen lakkauttaminen, työryhmä 1.3.2018 –
31.3.2019.
Liitteenä on 1. lausuntolomake, 2. kyselyraportti; tuomiokapitulien tehtävät ja ajankäyttö
ja 3. työryhmämietintö (liitteet 4 – 6). Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja,
Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra Kimmo Ylikangas on tehnyt alustavan
lomakkeen täyttöesityksen.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto antaa liitteenä olevan lausunnon Kirkkohallituksen pyytämään
selvitykseen.
Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa hallintosihteerin syöttämään tiedot
Kirkkohallituksen sähköiseen järjestelmään.
Käsittely kokouksessa:
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Kimmo Ylikangas selvitti asiaa
todeten, että Osa II, Tuomiokapitulin kokoonpano ja valinta, hän on tehnyt
Kirkkohallituksen esityksestä poikkeavan valinnan kohdissa 1 ja 2. Perusteluiksi hän
linjaa: ”Hallintoelinten kokoonpano tulee määrittää sen tehtävistä käsin. Tuomiokapituli
käsittelee lähinnä papiston kaitsentaan ja henkilöstöhallintaan liittyviä asioita, siksi
maallikkojäsenten lisääminen ei ole perusteltua”.
Yleiskeskusten yhteydessä Antero Rossi teki muutosesityksen, hän kannatti
Kirkkohallituksen esitystä, jonka mukaan tuomiokapitulin kokoonpanoon kuuluu kolme
maallikkojäsentä. Antero Rossin esitystä ei kannatettu.

Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto antaa liitteenä olevan lausunnon Kirkkohallituksen pyytämään
selvitykseen.
Yhteinen kirkkoneuvosto valtuutti hallintosihteerin syöttämään tiedot Kirkkohallituksen
sähköiseen järjestelmään.
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§ 49

Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot

Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä
työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 22.1. – 12.2.2019 on liitteenä 7.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Päätösluettelot merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja

3/2019

10

21.02.2019
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 50

Ilmoitusasiat
Kouvolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien ympäristöpäivä Kouvolan
seurakuntakeskuksen Maria-salissa la 5.4.2019 KLO 13.00 – 16.30.
Ohjelmassa mm.
* ekoteologi TT Pauliina Kainulainen alustaa aiheesta Luonto ja rukous muutoksen
voima
varana
* KSS Energian toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen kertoo uusiutuvasta energiasta
* ”Hyvän sään aikana – mitä Suomi tekee, kun ilmasto muuttaa kaiken” -kirjan kirjoittajan puheenvuoro.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös: Ilmoitusasia merkittiin tiedoksi.
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§ 51

Risteys-lehden jakelun hankinta, jatko YKN 3.1.2019 § 6

Diaarinumero

DKOU/214/02.06.01/2018

Valmistelija

Laura Blom, viestintäpäällikkö

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
3.1.2019 §:t 4 ja 5 yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Risteys-lehden taiton ja
painatuksen hankinnan. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 3.1.2019 § 6 jakelun osalta,
että
1.

Kouvolan seurakuntayhtymä keskeyttää Risteys-lehden jakelun hankinnan.

2.

Kouvolan seurakuntayhtymä siirtyy hankinnasta hankintalain 40 § mukaiseen
neuvottelumenettelyyn Risteyksen jakelun järjestämisestä, koska siitä ei tullut
tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia. Alkuperäisen tarjouspyynnön ehtoja ei
oleellisesti muuteta neuvotteluissa.
Kouvolan seurakuntayhtymän edustajat neuvottelivat Jakelusuora Oy:n ja
Posti Oyj:n kanssa Risteyksen jakelun järjestämisestä. Neuvottelujen tuloksena vain Jakelusuora Oy antoi 17.1.2019 tarjouksensa Risteys-lehden jakelun järjestämisestä vuonna 2019. Tarjouksessaan Jakelusuora Oy on ilmoittanut jakelun toteutuksen arvonlisäverottomaksi vuosikertahinnaksi 19.038 euroa. Vuosikertahinta tarkoittaa neljän 16-sivuisen ja yhden 24-sivuisen toteutuksen yhteenlaskettua hintaa. Painatuksen vuosikertahinta on laskettu määrälle 50.000 kpl. Jakelusuora Oy on tarjouksensa lisäksi toimittanut kaikki vaaditut selvitykset sekä Tilaajavastuu-raportit Kouvolan seurakuntayhtymälle.
Viestintäpäällikkö on tehnyt viranhaltijapäätöksen 20.2.2019, jonka mukaan
neuvottelumenettelyn ja Jakelusuora Oy:n tarjouksen perusteella Kouvolan
seurakuntayhtymä valitsee Risteyksen jakelun toteuttajaksi vuonna 2019 Jakelusuora Oy:n. Jakelusuora Oy:n kanssa on tehty sopimus jakelun järjestämisestä. Sopimukseen sisältyvät mahdolliset optiokaudet 1.1.–31.12.2020 ja
1.1.–31.12.2021.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen neuvottelumenettelyn tuloksena, että
Risteys-lehden jakelun hoitaa vuonna 2019 Jakelusuora Oy. Jakelusuora Oy:n kanssa
on tehty sopimus jakelun järjestämisestä. Sopimukseen sisältyvät mahdolliset
optiokaudet 1.1.–31.12.2020 ja 1.1.–31.12.2021.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen neuvottelumenettelyn tuloksena, että
Risteys-lehden jakelun hoitaa vuonna 2019 Jakelusuora Oy. Jakelusuora Oy:n kanssa
on tehty sopimus jakelun järjestämisestä. Sopimukseen sisältyvät mahdolliset
optiokaudet 1.1.–31.12.2020 ja 1.1.–31.12.2021.
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§ 52

Muutos Kouvolan Keskuskirkon investointiohjelmaan

Diaarinumero

DKOU/135/02.00.01/2018

Valmistelija

Jukka Reijo, kiinteistöpäällikkö

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan 13.12.2018,
§ 36, hyväksynyt talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2020 – 2021.
Investointisuunnitelmassa on varattu määräraha Kouvolan Keskuskirkon urkujen
täyshuoltoon ja korjaukseen 80 000 € vuodelle 2019 ja lattiamaton (n. 1000 m2)
uusimiseen 100 000 € vuodelle 2020.
Lattiamatto on alkuperäinen. Sopivaa materiaalia ja väriä on etsitty vuodesta 2017.
Lattian korkoerojen takia lattiamaton täytyy olla tietyn paksuinen. Eri värimalleja on
testattu ja yritetty löytää mahdollisimman sama, oliivinvihreä sävy, kuin alkuperäinen.
Lopulta löytyi toimittaja, joka teetti alkuperäisen värimallin mukaan mallipalan.
Kiinteistöpalvelut on pitänyt neuvotteluja kirkkoherran, kanttorien, suntion ja
ylivahtimestarin kanssa. Neuvottelussa päädyttiin käyttämään lattiamaton uusimisessa
kyseistä mattovalmistajaa ja värimallia.
Neuvotteluissa kirkkoherran, kanttorien, suntion ja ylivahtimestarin kanssa todettiin,
että urkujen täyshuolto ja korjaus kannattaa tehdä vasta lattiamaton vaihdon jälkeen.
Näin ollen urkujen huoltoon vuodelle 2019 varattu määräraha käytetään lattiamaton
vaihtoon. Urkujen täyshuolto ja korjaus toteutetaan vuonna 2020.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy, että urkujen huoltoon vuodelle 2019 varattu
määräraha käytetään lattiamaton vaihtoon. Urkujen täyshuolto ja korjaus toteutetaan
vuonna 2020.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi, että urkujen huoltoon vuodelle 2019 varattu
määräraha käytetään lattiamaton vaihtoon. Urkujen täyshuolto ja korjaus toteutetaan
vuonna 2020.
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§ 53

Muut asiat
1. Viestintäpäällikkö Laura Blom kertoi Risteys-lehden taiton sopimustilanteesta.
Asiasta ei keskustelua.
2. Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jouko Leppänen pyysi selvitystä,
millä periaatteilla viranhaltijat tekevät hankintapäätöksiä. Hänelle todettiin, että
hankintasääntö ohjaa hankintojen tekemistä. Sovittiin, että hankintasääntö
lähetetään kaikille yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille tiedoksi.
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§ 54

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet pöytäkirjaan
liitettäväksi, §:ään 55.

Allekirjoitukset
JOUKO LEPPÄNEN
Jouko Leppänen
puheenjohtaja

KIRSI VALAPURO
Kirsi Valapuro
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Kouvola 22.2.2019
RITVA JANHUNEN
Ritva Janhunen

KIIA PIEPPONEN
Kiia Piepponen

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen
toimistossa 25.2. – 11.3.2019.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan
seurakuntien ilmoitustaululla 13.2. – 11.3.2019.
KIMMO YLIKANGAS
Kimmo Ylikangas
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra
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§ 55

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

43,48,49,50,51,53,54,55

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

44,45,46,47,52

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
60.000 € (tavarat ja palvelut), 400.000 € (terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennusurakat) sekä 500.000 € (käyttöoikeusurakat).
Pöytäkirjan pykälät

Oikaisuvaatimusohjeet

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

Kouvolan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto
Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski
PL 41, 45701 Kuusankoski
hallinto.kouvola@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.

