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§ 79

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jouko Leppänen avasi kokouksen
Anjalankosken kirkkoherra Eija Murron pitämän alkuhartauden jälkeen.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
kymmenen jäsentä. Kutsu esityslistoineen on lähetettävä jäsenille vähintään viisi päivää
ennen kokousta. 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.
Kokouskutsu esityslistan kera on lähetetty sähköpostitse ja postin kautta ma 16.11.2020.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ohjesäännön 7 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa
tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaisesti
aakkosjärjestyksessä tarkastajat olisivat Antero Rossi ja Sakari Smeds.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Antero Rossi ja Sakari Smeds.
Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi esitetään perjantaita 27.11.2020
klo 13.00 – 16.00 välisenä aikana.
Päätös:
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Antero Rossi ja Sakari Smeds.
Tarkastusajankohta esityksen mukainen.
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.
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Esittelijän puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
Päätös:
Päätösesityksen mukainen.
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§ 80

Seurakuntaneuvostojen lausunnot Kouvolan seurakuntayhtymän talousarviosta
2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelmista 2022-2023

Diaarinumero

DKOU/104/02.00.01/2020

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 29.10.2020, § 66,
Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvion 2021 ja talous- ja
toimintasuunnitelman 2022 – 2023.
Yhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostoilta pyydettiin lausunnot
asiakirjasta.
Seurakuntien seurakuntaneuvostoilta on saatu seuraavat lausunnot:
Anjalankosken seurakuntaneuvosto 5.11.2020, § 56:
Esitys:
Anjalankosken seurakunta esittää lausuntonaan yhteiselle kirkkovaltuustolle
Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion sekä vuosia 2022 2023 koskevan toiminta- ja talousarviosuunnitelman hyväksymistä.
Päätös:
Anjalankosken seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan yhteiselle
kirkkovaltuustolle Kouvolan seurakuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion
sekä vuosia 2020 – 2023 koskevan toiminta- ja talousarviosuunnitelman
hyväksymistä seuraavalla lisäyksellä: seurakuntaneuvosto esittää
investointimäärärahan myöntämistä Kouvolan seurakuntayhtymän
investointisuunnitelmaan Sippolan toimitilojen suunnittelua ja toteutusta
varten vuosille 2021-2022. Anjalankosken seurakuntaneuvosto on tyytyväinen
24.11.2020 järjestettävästä keskustelutilaisuudesta Sippolan
toimitilakysymyksissä.
Elimäen seurakuntaneuvosto 2.11.2020, § 50:
Päätösesitys
Elimäen seurakuntaneuvosto puoltaa Kouvolan
seurakuntayhtymäntalousarvioesityksen 2021 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2022-2023 hyväksymistä.
Päätös
Elimäen seurakuntaneuvosto puoltaa Kouvolan seurakuntayhtymän
talousarvioehdotuksen 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2023
hyväksymistä.
Kouvolan seurakunnan seurakuntaneuvosto 3.11.2020, § 52:
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto hyväksyy Kouvolan seurakunnan osalta liitteen 1 mukaisen talousarvion vuodelle 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023 ja lähettää sen yhteisen kirkkoneuvoston kautta edelleen
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yhteiselle kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi siten, että sitovuustasona Kouvolan seurakunnan työmuotojen osalta em. ajanjaksoina on vastuukate.
Päätös
Hyväksyttiin kirkkoherran tekemä päätösesitys.
Kuusankosken seurakuntaneuvosto 5.11.2020, § 34
Kirkkoherran päätösesitys
Seurakuntaneuvosto puoltaa Kouvolan seurakuntayhtymän
talousarvioehdotuksen 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 –
2023 hyväksymistä.
Päätös
Seurakuntaneuvosto puoltaa Kouvolan seurakuntayhtymän
talousarvioehdotuksen 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 –
2023 hyväksymistä.
Valkealan seurakuntaneuvosto 11.11.2020, § 65:
Kirkkoherran päätösesitys
Valkealan seurakuntaneuvosto hyväksyy lausuntokierroksella
(YKN29.10.2020 §66 liite 1) olevan Talousarvion 2021 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2022-2023.
Työmuotojen sitovuustaso on vastuukate seurakuntaneuvostoon nähden.
Päätös
Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösesityksen.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee seurakuntien seurakuntaneuvostojen
lausunnot tiedoksi ja esittää ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi seurakuntien seurakuntaneuvostojen
lausunnot tiedoksi ja esittää ne edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.
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§ 81

Sisäisen valvonnan vuosiraportti 2019 - 2020

Diaarinumero

DKOU/37/00.01.03/2018

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 27.9.2017, § 108, hyväksynyt
sisäisen valvonnan ohjeet ja ohjelman. Hyväksytyn taloussäännön 26 §:n
mukaisesti yhtymän ja seurakuntien hallinnon ja talouden valvonta on
järjestettävä siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta
yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Sisäisen valvonnan
avulla tulee saada kohtuullinen varmuus siitä, että tehtävät hoidetaan
yhtymässä ja seurakunnissa asianmukaisesti, laadukkaasti, lainmukaisesti ja
riskit halliten.
Sisäinen valvonta kuuluu osana esimiesten johtamistyöhön. Sisäinen valvonta
on tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien tekemistä,
tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista ja omaisuuden turvaamista. Valvonta
ulottuu koko organisaatioon.
Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja
sisäisen valvonnan järjestämisestä. Yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii siitä,
että järjestelmä myös toimii käytännössä päätösten ja annettujen ohjeiden
mukaan.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi hallintojohtajan raportin ja
havainnot, jotka koostettu liitteeseen 1.
Yhteinen kirkkoneuvosto edellyttää johtavia viranhaltijoita seurakunnissa ja
yhtymän toimintayksiköissä hoitamaan sisäisen valvonnan jatkuvaa tehtävää
ja raportoimaan havainnoista sekä toimenpiteistä hallintojohtajalle tarvittaessa
ja pyydettäessä.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi hallintojohtajan raportin ja
havainnot, jotka koostettu liitteeseen 1.
Yhteinen kirkkoneuvosto edellyttää johtavia viranhaltijoita seurakunnissa ja
yhtymän toimintayksiköissä hoitamaan sisäisen valvonnan jatkuvaa tehtävää
ja raportoimaan havainnoista sekä toimenpiteistä hallintojohtajalle tarvittaessa
ja pyydettäessä.
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§ 82

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali, 2021 - 2022

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
KJ 8:2 mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa. Nyt valittavien toimikausi kestää vuoden 2022
loppuun.

Hallintojohtaja päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
kokouksessaan 12.1.2021 yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit toimikaudelle 2021-2022.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
toimittaa kokouksessaan 12.1.2021 yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan
ja -varapuheenjohtajan vaalit toimikaudelle 2021-2022.
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§ 83

Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali, 2021 - 2022

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
KJ 10:10,1 mukaan yhteisen kirkkoneuvoston jäseninä ovat tuomiokapitulin
seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja ja
yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä muita jäseniä
sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään. Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapituli on määrännyt kokouksessaan 8.10.2020, § 393,
puheenjohtajaksi Valkealan seurakunnan kirkkoherra Arto Helteen vuosiksi
2021-2022. Kirkkoherraa lukuun ottamatta kullakin jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Kaikkien valittavien jäsenten tulee olla yhtymään
kuuluvien seurakuntien vaalikelpoisia jäseniä. Jäseneksi ja varajäseneksi ei
saa valita saman seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan
viranhaltijaa eikä työsopimussuhteessa olevaa työntekijää.
KL 10:2,2 mukaan varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan
kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuun
kokouksessa. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston
ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä. Kouvolan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkovaltuuston, toimikausi 2019 – 2022, kolmannen toimikauden
ensimmäisessä kokouksessa valittavien yhteisen kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan ja jäsenten toimikausi kattaa siis toimintavuodet 2021 ja
2022.
Ensin valitaan yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sen jälkeen
muut jäsenet. Mikäli vaali vaaditaan ja päätetään suoritettavaksi suhteellista
vaalitapaa noudattaen, valitaan varapuheenjohtaja ja jäsenet samassa
vaalissa ja valituista jäsenistä valitaan varapuheenjohtaja.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
kokouksessaan 12.1.2021 yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
vaalin toimikaudeksi 2021 - 2022.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
toimittaa kokouksessaan 12.1.2021 yhteisen kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi 2021 - 2022.

Pöytäkirja

8/2020

8

26.11.2020
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 84

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaali, 2021 - 2022

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n
mukaan yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen jäsentä.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
kokouksessaan 12.1.2021 yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaalin
toimikaudeksi 2021 – 2022.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
toimittaa kokouksessaan 12.1.2021 yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaalin
toimikaudeksi 2021 – 2022.
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§ 85

Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaisten
varajäsenten vaali, 2021 - 2022

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 §:n
mukaan on varapuheenjohtajan ja jäsenten vaalin jälkeen valittava näille
henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se toimittaa
kokouksessaan 12.1.2021 yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja
jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin toimikaudeksi 2021 – 2022.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
toimittaa kokouksessaan 12.1.2021 yhteisen kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin
toimikaudeksi 2021 – 2022.
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§ 86

Virkanimikkeen muuttaminen, Kuusankosken lapsityönohjaaja

Diaarinumero

DKOU/200/01.01.00/2020

Valmistelija

Kuusankosken seurakuntaneuvosto 5.11.2020 § 35/ Kimmo Ylikangas,
kirkkoherra, kimmo.ylikangas@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kuusankosken seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan
5.11.2020, § 35, päättänyt muuttaa lapsityönohjaajan virkanimikkeen
varhaiskasvatuksen ohjaajaksi 1.12.2020 alkaen. Virkaa on 1.1.2020 lukien
hoitanut Satu Jääskeläinen.
Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa on viime vuosien aikana alettu
käyttää lapsityön sijaan varhaiskasvatus-termiä. Samoin lapsityönohjaajan
virat on muutettu varhaiskasvatuksen ohjaajan viroiksi.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja lähettää edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että Kuusankosken seurakunnan
lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan varhaiskasvatuksen ohjaajaksi
1.12.2020 alkaen. Virkanimikkeen muutos ei aiheuta muutoksia
palkkaukseen.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä ja lähettää edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi, että Kuusankosken seurakunnan
lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan varhaiskasvatuksen ohjaajaksi
1.12.2020 alkaen. Virkanimikkeen muutos ei aiheuta muutoksia
palkkaukseen.
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§ 87

Toimitilahinnasto 1.1.2021 alkaen

Diaarinumero

DKOU/177/02.08.01/2018

Valmistelija

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 10.11.2020, § 75/Jukka Reijo,
kiinteistöpäällikkö, jukka.reijo@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta, 19.11.2020, § 75
Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien toimitilojen ensisijainen
käyttötarkoitus on luoda puitteet oman seurakunnan toiminnalle. Tiloja
kuitenkin yleisesti luovutetaan yksityiseen käyttöön erityisesti hautausten ja
muiden kirkollisten toimitusten yhteydessä. Seurakunnan taloudelliseen
toimivaltaan ei yleisen oikeuskäsityksen mukaan katsota kuuluvan yhteisten
verovarojen käyttö yksityiseen tarkoitukseen. Niinpä kokoontumistilojen
yksityisestä käytöstä tulee periä kohtuullinen vuokra, joka ainakin osaksi
kattaa kiinteistön kuluja ko. tilaisuuden osalta.
Seurakuntien kokoontumistiloissa pidettävistä yksityistilaisuuksista peritään
vuokra, jolla katetaan siivous-, sähkö-, lämmitys-, vahtimestaripalvelu- yms.
kuluja. Yksityistilaisuuksia ovat mm. muistotilaisuudet, häät, kastejuhlat ja
syntymäpäiväjuhlat sekä yhdistysten yms. seurakunnan ulkopuolisten
kerhojen käyttö. Tilapäisvuokriin sisältyy valtiolle tilitettävä arvonlisävero,
jonka suuruus on 24 %. Kappelin ja kirkon käyttö hautaan siunaamisen
yhteydessä on alv-vapaata, vaikka maksullista.
Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti kokouksessaan 24.11.2011 Kouvolan
seurakuntayhtymän tilavuokrat 1.1.2012 alkaen, joita kiinteistö- ja
hautauspalvelun johtokunta on vuosittain tarkastanut Kiinteistön ylläpidon
kustannusindeksin mukaisesti. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti
kokouksessaan 9.10.2018 kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan
johtosäännön. Johtosäännön § 9 mukaan kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokunnalla on hautainhoitorahaston, hautauspalvelumaksujen,
toimitilahinnastojen sekä tarjoiluhinnastojen muutosoikeudet.
Kouvolan seurakuntayhtymän tilavuokria on tarkastettu yhteiseen
kirkkovaltuustoon tulleen aloitteen johdosta (YKV 10.9.2020, § 9). Kiinteistöja hautauspalvelun johtokunta käsitteli aloitteen kokouksessaan 13.10.2020, §
55. Oman seurakunnan jäsenille toimitilojen vuokria on laskettu 50 % ja
kirkkoon kuulumattomille nostettu 50 %. Kirkkoherroilta tulleen esityksen
johdosta kirkkojen ja toimituskappeleiden käytöstä vihkimisissä ja kasteissa ei
enää peritä vuokraa. Kirkkoon kuulumattomille kappelin ja kirkon käyttö
siunauksissa säilyy ennallaan. Myös keittiön käytön hinnat säilyvät ennallaan.
Pöytäliinamaksuihin on tehty pieni korotus. Niinirannan tilat ovat aiemmin
olleet leirikeskusten hinnastossa. Nyt Niinirannan salin hinta on lisätty
hinnastoon ja Niinirannan keittiön hinta on päivitetty, muut Niinirannan tilat
ovat edelleen leirikeskusten hinnastossa.
Uusi toimitilahinnasto 1.1.2021 alkaen on liitteenä 10. Yleishyödyllisten
yhdistysten toimitilahinnastoon ei tehdä muutoksia.
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Kiinteistöpäällikön päätösesitys
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy liitteenä olevan
toimitilahinnaston Kouvolan seurakuntayhtymän uusiksi tilavuokriksi 1.1.2021
alkaen. Hinnasto lähetetään tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Kiinteistöpäällikön kokouksessa tekemä muutosesitys
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyy liitteenä olevan
toimitilahinnaston Kouvolan seurakuntayhtymän uusiksi tilavuokriksi 1.1.2021
alkaen. Hinnasto lähetetään tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Lisäksi johtokunta päättää, että Anjalan kirkon kattokruunujen elävien
kynttilöiden polttaminen lopetetaan heti ja hinta poistetaan hinnastosta.
Elävien kynttilöiden polttaminen kattokruunuissa on työturvallisuusriski ja
paloturvallisuusriski.
Päätös
Keskustelun jälkeen kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta hyväksyi
kiinteistöpäällikön kokouksessa tekemän muutosesityksen. Korjattu hinnasto
on liitteenä. Hinnasto lähetetään tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen liitteenä 2 olevan Kouvolan
seurakuntayhtymän, 1.1.2021 voimaantulevan, toimitilahinnaston.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen liitteenä 2 olevan Kouvolan
seurakuntayhtymän, 1.1.2021 voimaantulevan, toimitilahinnaston.
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§ 88

Seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden
yhtiökokouksiin ja hallituksiin

Diaarinumero

DKOU/30/00.06.01/2019

Valmistelija

Jukka Reijo, kiinteistöpäällikkö, jukka.reijo@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön (13 §: kohta 4) mukaan yhteisen
kirkkoneuvoston tehtävänä on nimetä seurakuntayhtymän edustajat ja
ehdokkaat osakkuusyhtiöiden ja muiden yhteisöjen hallintoelimiin.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää mainittujen asunto- ja
kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokousten ja hallitusten varsinaiset ja
varajäsenet vuosiksi 2021 - 2022 liitteen 3 mukaisesti.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi mainittujen asunto- ja
kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokousten ja hallitusten varsinaiset ja
varajäsenet vuosiksi 2021 - 2022 liitteen 3 mukaisesti.

Pöytäkirja

8/2020

14

26.11.2020
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 89

Seurakuntayhtymän edustajien nimeäminen tiekuntiin ja vesiosuuskuntiin

Diaarinumero

DKOU/30/00.06.01/2019

Valmistelija

Jukka Reijo, kiinteistöpäällikkö, jukka.reijo@evl.fi

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön (13 §: kohta 4) mukaan yhteisen
kirkkoneuvoston tehtävänä on nimetä seurakuntayhtymän edustajat ja
ehdokkaat osakkuusyhtiöiden ja muiden yhteisöjen hallintoelimiin.
Kouvolan seurakuntayhtymä on osakkaana 21 tiekunnassa (liite 4) ja
kuudessa vesiosuuskunnassa (liite 5).

Hallintojohtaja päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää liitteessä 4 mainittujen tiekuntien ja
liitteessä 5 mainittujen vesiosuuskuntien kokousedustajat ja heille
varaedustajat vuosiksi 2021 - 2022 liitteiden mukaisesti.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi liitteessä 4 mainittujen tiekuntien ja
liitteessä 5 mainittujen vesiosuuskuntien kokousedustajat ja heille
varaedustajat vuosiksi 2021 - 2022 liitteiden mukaisesti.
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§ 90

Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot
Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä
työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 19.10. – 15.11.2020 ovat
liitteenä 6.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen yhtymän johtavien
viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat
päätösluettelot ajalta 19.10.-15.11.2020, liite 6.
Päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen yhtymän johtavien
viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat
päätösluettelot ajalta 19.10.-15.11.2020, liite 6.
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§ 91

Ilmoitusasiat
Yhteisen kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset Kouvolan Keskuskirkossa klo
17.00:
 10.12.2020
 12.01.2021.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
Päätös:
Ilmoitusasia merkittiin tiedoksi.
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§ 92

Muut asiat
1. Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Marjo Brownie toi yhteiselle
kirkkoneuvostolle tiedoksi Kouvolan seurakunnan lähetyksen
vastuuryhmän terveisinä huolen Kouvolan seurakuntien
seurakuntakeskuksien yleisöpalvelun tilasta. Seurakuntien kotisivuilta
löytyy erilaisia palveluaikoja ja -tapoja eri toimituksien asiakaspalveluun
tai virkatodistuksien tilaamiseen, tämä ei vastanne vuoden alussa
voimaantulleen strategian arvo -osuutta.
2. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksien puheenjohtajana toiminut
varapuheenjohtaja Jouko Leppänen kiitti yhteisen kirkkoneuvoston jäseniä
ja seurakuntayhtymän viranhaltijoita hyvästä yhteistyöstä kuluneen
vuoden aikana toivottaen riemullista adventin aikaa, riemu olkoon
sydämissämme.
3. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kuusankosken seurakunnan
kirkkoherra Kimmo Ylikangas kiitti myös hyvästä yhteistyöstä,
puheenjohtajakautensa, vuosien 2017 - 2020 aikana, toivottaen siunausta
tulevaan.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana on vuodet 2021-2022
Valkealan seurakunnan kirkkoherra Arto Helle Mikkelin hiippakunnan
tuomiokapitulin määräyksen mukaisesti.
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§ 93

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.38 todeten, että oikaisuvaatimusohjeet ovat
pöytäkirjan viimeisessä pykälässä, § 94.

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 27.11.2020
ANTERO ROSSI
Antero Rossi

SAKARI SMEDS
Sakari Smeds

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen
toimistossa 30.11. – 14.12.2020.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan
seurakuntien ilmoitustauluilla 17.11. – 14.12.2020.
KIMMO YLIKANGAS
Kimmo Ylikangas
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra
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§ 94

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

1. Muutoksenhakukiellot
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan
hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 79 - 93

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. Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelisluterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä
oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka
on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
2. Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran
toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
3. Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee
toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
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5. Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun
toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2
momentti).
6. Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

2. Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Hallintopalvelut, Maunukselantie 3 A, 45700 Kuusankoski
Postiosoite: Hallintopalvelut, PL 41, 45701 KUUSANKOSKI
Sähköposti: hallinto.kouvola@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
–

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

–

tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
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–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3. Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, käynti Puistokadun puolelta, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, 50101 Mikkeli
Postiosoite: PL 122, 50101 Mikkeli
Sähköposti: mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
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Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä
aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

4. Valituksen sisältö ja liitteet, valitusasiakirjojen toimittaminen ja
oikeudenkäyntimaksu
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
–

valittajan nimi ja yhteystiedot

–

postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää

–

sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä

–

päätös, johon haetaan muutosta

–

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

–

vaatimusten perustelut

–

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot
on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
–

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen

–

selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta

–

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.
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Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu,
jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen
tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu
hallinto-oikeudessa on 260 €.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

