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§ 24

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Ylikangas avasi kokouksen Anjalankosken
seurakunnan kirkkoherra Eija Murron 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 koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Ohjesäännön 7 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa
tai yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan. Sovitun käytännön mukaisesti
aakkosjärjestyksessä tarkastajat olisivat Tero Hinkkanen ja Alpo Jaakkola.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tero Hinkkanen ja Alpo Jaakkola.
Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi esitetään perjantaita 1.2.2019
klo 13.00 – 16.00 välisenä aikana.
Päätös:

Kokous hyväksyi esityksen päätösesityksen mukaisena.

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.
Esittelijän puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
Päätös:

Kokous hyväksyi esityksen päätösesityksen mukaisena.
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§ 25

Sopimus yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimimisesta kokousten
puheenjohtajana

Diaarinumero

DKOU/195/00.01.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kirkkojärjestyksen (KJ 9:1) mukaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja toimii
puheenjohtajana:
1) kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä
2) muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä
varapuheenjohtajan annettua siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös
määräajaksi, kuitenkin enintään kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun
kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja vaihtuu.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy, että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Jouko Leppänen toimii kokouksissa puheenjohtajana kirkkoneuvoston toimikauden
2019–2020.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja on antanut puheenjohtajana toimimiseen
suostumuksensa.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi, että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Jouko Leppänen toimii kokouksissa puheenjohtajana kirkkoneuvoston toimikauden
2019–2020 suostumuksensa mukaisesti.

Pöytäkirjaan merkitään, että Kimmo Ylikangas luovutti puheenjohtajan nuijan Jouko
Leppäselle, joka kiitti luottamuksesta.
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§ 26

Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 §:n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää
yhteisen kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri. Johtosääntönsä mukaan
tässä tehtävässä toimii hallintosihteeri, ellei kirkkoneuvosto toisin määrää.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee sihteerikseen hallintosihteeri Kirsi Valapuron.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi sihteerikseen hallintosihteeri Kirsi Valapuron.
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§ 27

Kokouskäytäntöön liittyviä asioita, Yhteinen kirkkoneuvosto

Diaarinumero

DKOU/195/00.01.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kirkkoneuvoston ohjesäännössä ei ole annettu sitovia määräyksiä kokousten ajasta,
paikasta ja kutsumistavasta, koska KJ 9:1 jättää ne kirkkoneuvoston itsensä
päätettäviksi. Sen sijaan kirkkoneuvosto voi päättää ohjeenluontoisesta
kokousaikataulusta, kokouskutsujen lähettämiskäytännöstä yms, josta tarpeen mukaan
poiketaan. Kirkkoneuvoston pikainen kokoontuminen voi joskus olla edun valvomisen
tai muun vastaavan syyn takia välttämätöntä. Kirkkoneuvoston ei tule sitoa itseään
jäykkään kokousrytmiin. Sähköpostia ja muuta nykytekniikkaa voidaan soveltaa
kokouskutsuissa.
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouskäytännössä ehdotetaan noudatettavaksi seuraavia
ohjeita:
1

Kutsu kokoukseen lähetetään viikkoa ennen kokousta sähköpostilla ja siihen
liitetään luettelo käsiteltävistä asioista sekä mahdollisuuksien mukaan
valmisteltu esityslista päätösehdotuksineen. Kokousmateriaali on kokouksessa
jaettuna pöydälle. Huomioittehan, että hallintopalveluissa on ajan tasalla oleva
sähköpostiosoite.

2

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa Kuusankosken
seurakuntakeskuksen salissa kello 17.00 alkaen, kahvitarjoilu 16.45.

3

Kokouksen tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan kokouskutsussa.

4

Yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset ovat suljettuja kokouksia, joiden päätökset
ovat julkisia, keskustelut luottamuksellisia. Mediatiedote kokouspäätöksistä
lähetetään kokousiltana viestintäpalveluiden toimesta, tarkempia tietoja yhteisen
kirkkoneuvoston kokouksissa käsitellyistä asioista antavat vastaavat viranhaltijat.

5

Pöytäkirjan tarkastus on sähköpostikuittauksella, allekirjoitus seuraavassa
kokouksessa, paitsi toukokuun ja marraskuun kokouksien jälkeen sovitun
mukaisesti.

6

Jäsenillä on oikeus saada kokouksesta luottamushenkilön palkkiosäännön
mukaiset korvaukset.

7

Esteet tulee ilmoittaa sihteerille viimeistään kokouskutsussa mainittuun
ajankohtaan mennessä, jotta varajäsen ehditään kutsua.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä edellä mainitut ohjeet.
Päätös:

Pöytäkirjaan merkitään, että esittelytekstin kohta 4 oli lisätty esityslistan lähettämisen
jälkeen, pykälä muutettuna oli jaettu yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille pöydille.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi esittelytekstin mukaiset kokouskäytänteet
muutoksella, että kohtaan 1 lisätään mahdollisuus pyytää kokousaineisto kirjepostina.
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§ 28

Myllykosken kirkon laajennus, YKN 31.1.2019

Diaarinumero

DKOU/138/03.03.03/2018

Valmistelija

Jukka Reijo, kiinteistöpäällikkö, p. 040 065 0981

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymä järjesti vuonna 2016 yhteistyössä Kouvolan kaupungin
kanssa yleisen suppean ideakilpailun Myllykosken kirkon laajennuksen, olemassa
olevien kirkon tilojen sekä kirkon lähiympäristön suunnittelusta. Kilpailu järjestettiin
Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisena kilpailuna.
Kilpailutehtävänä oli suunnitella Myllykosken kirkon laajennus sekä kirkon nykyisten
tilojen uudelleenjärjestely. Tavoitteena oli suunnitella nykyisen kirkon ja
lisärakennuksen muodostama rakennuskokonaisuus, ns. monitoimikirkko huomioiden
alueen kulttuurihistoriallinen ja arkkitehtoninen arvo. Kilpailun tulos tuli toimimaan
lähtökohtana tarkemmalle suunnittelulle. Rakennuksen tuli olla arkkitehtonisesti ja
teknisesti kestävä ja laadukas.
Myllykosken kirkon laajennuksesta käydyn suunnittelukilpailun voitti ehdotus Triadi,
joka laajentaa kirkkoa kolmiosaisella lisärakennuksella. Voittanut työ otettiin
kirkkorakennuksen jatkosuunnittelun pohjaksi. Triadin on suunnitellut Paul Thynell, ark.
yo SAFA, avustajina Matias Kotilainen, Tuomas Martinsaari sekä Matti Wäre.
Kouvolan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan
19.10.2016, § 99, perustaa Myllykosken kirkon laajennukseen suunnittelutoimikunnan.
Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi suunnittelutoimikunnan puheenjohtajaksi Teuvo Pokin
ja varapuheenjohtajaksi Hannele Viljakaisen. Luottamushenkilöiden edustajiksi
nimettiin Risto Pesonen ja Marja-Leena Vainio sekä työntekijöiden edustajiksi
kirkkoherra Heikki Heinonen ja kappalainen Eija Murto. Seurakuntayhtymän edustajiksi
nimettiin hallintojohtaja Riitta Lonka ja kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo.
Suunnittelutoimikunnan sihteeriksi nimettiin kiinteistöpalvelujen toimistosihteeri Anne
Loikala.
Suunnittelutoimikunnan tehtävänä oli laatia Myllykosken kirkon hankesuunnitelma ja
sen jälkeen käynnistää varsinainen rakennussuunnittelu, valita tarvittavat suunnittelijat,
ohjata ja organisoida suunnittelua, hyväksyttää suunnitelmat eri hallintoelimissä ja
viranomaisilla sekä valmistella urakkalaskentaan liittyvät asiakirjat.
Rakennussuunnitteluun ja valmistelutöihin varattiin aikaa kaksi vuotta (2017–2018).
Rakennustyö suunniteltiin jakaantuvaksi kahdelle vuodelle (2019–2020).
Suunnittelutoimikunta päätti kokouksessaan 5.4.2017 valita hankkeeseen
projektinjohtajan. Kilpailutuksen perusteella projektinjohtajaksi hankkeelle valittiin
Insinööritoimisto Metsärinne Oy suunnittelutoimikunnan kokouksessa 1.6.2017.
Pääpiirustussuunnitelmat lähetettiin KL 14 luvun § 5 a:n mukaisesti lausunnolle
Museovirastoon 21.8.2018.
Museoviraston lausunto 4.9.2018: Kolmeosainen laajennus yhdistyy nykyiseen
seurakuntatilaan kokonaisuuden kannalta sopusuhtaisena ja alisteisena. Laajennus
soveltuu rakennushistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemallisesti arvokkaan
Myllykosken kirkkorakennuksen ja sen avoimen puistoalueen piirteisiin. Museovirasto
puoltaa esitettyä laajennussuunnitelmaa.
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Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 9.10.2018, § 24, hyväksyä Myllykosken
kirkon laajennuksen pääpiirustussuunnitelmat sekä kustannusarvion. Lisäksi yhteinen
kirkkovaltuusto valtuutti yhteisen kirkkoneuvoston tekemään toteuttamispäätöksen ja
valitsemaan urakoitsijat, mikäli kustannukset pysyvät yhteisen kirkkovaltuuston
hyväksymien, 2019 – 2020, talousarvioiden rajoissa (vuodelle 2019 varattu 2,3 milj. €
ja vuodelle 2020 varattu 0,4 milj. €). Kirkkohallituksen virastokollegio on
kokouksessaan 13.12.2018, § 583, vahvistanut yhteisen kirkkovaltuuston 9.10.2018
tekemän päätöksen.
Hankintamenettely (julkinen hankinta) käynnistettiin Hilmassa ilmoituksilla
osallistumishakemuksista. Rajoitettuun menettelyyn valittiin 5 rakennusurakoitsijaa, 4
lvia-urakoitsijaa ja 6 sähköurakoitsijaa, joille lähetettiin tarjouspyyntöasiakirjat.
Määräaikaan 2.1.2019 klo 12.00 mennessä saatiin rakennusurakasta 4 tarjousta, lviaurakasta 4 tarjousta ja sähköurakasta 4 tarjousta. Tarjoukset avattiin ja niistä tehtiin
avauspöytäkirjat. Jokaisesta urakasta halvimpien urakkatarjousten jättäneiden
urakoitsijoiden kanssa käytiin hankintaneuvottelut 4.1.2019. Tarjousten todettiin olevan
tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiset ja ne sisälsivät pyydetyt liitteet.
Tarjouspyynnön mukaan halvin tarjous valitaan, mutta kaikki tarjoukset voidaan jättää
hyväksymättä, mikäli ne ylittävät budjetoidun määrärahan tai seurakuntayhtymän
yhteinen kirkkoneuvosto ei hyväksy hankkeen toteuttamista. Tarjoukset ovat voimassa
4 kk jättöpäivästä eli huhtikuun 2019 loppuun.
Suunnittelutoimikunta käsitteli kokouksessaan 9.1.2019 saapuneet tarjoukset.
Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 2,9 milj. euroa ja sen todettiin
ylittyvän huomattavasti saatujen halvimpien urakkatarjousten perusteella arvioituna.
Suunnittelutoimikunta totesi, että vaihtoehtoja hankkeen jatkotoimenpiteille ovat:
A. Jatketaan tällä suunnitelmalla ja saaduilla urakkatarjouksilla
– yhteinen kirkkoneuvosto voi tehdä ehdollisen päätöksen ja pyynnön lisärahoituksesta
yhteiselle kirkkovaltuustolle. Lisärahoitus olisi tämän hetkisten arvioiden mukaan noin
740 000 euroa.
– valtuuston tulee myöntää lisämääräraha ja tehdä toteutuspäätös saatujen
urakkatarjousten voimassaoloaikana eli huhtikuun loppuun mennessä
– vaikka neuvosto tekisi edellä mainitut esitykset, voi valtuusto päättää toisin.
Toimikunta on ensisijaisesti vaihtoehdon A kannalla, jolloin hankkeen toteutus voi edetä
suunnitellun aikataulun mukaisesti. Lisäksi tehty suunnitelma vastaa arkkitehtikilpailun
tavoitteita, sillä suunnitelma on arkkitehtonisesti korkeatasoinen. Museovirastolta ja
Kirkkohallitukselta saadut lausunnot ovat olleet hankkeelle myönteisiä ja niissä on
arvostettu laajennuksen arkkitehtuuria ja soveltuvuutta kirkon jatkoksi.
B. Keskeytetään hankinta ja suunnitellaan kohde siten, että se voidaan toteuttaa
yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymällä budjetilla. Vaihtoehtoina tässä olisi:
– Hankkeen koon olennainen pienentäminen noin kolmasosalla rakennuksen pintaalasta
tai
– Rakennuksen runko ja rakenteet suunnitellaan uudelleen yksinkertaisempana ja
pelkistetympänä nykyisten tilaratkaisujen pohjalta, jolloin rakennuksen arkkitehtuuri
muuttuisi merkittävästi. Tämä tarkoittaisi mm. kattolyhtyjen poistamista, katon
muuttamista ristikkorakenteiseksi ja hieman loivemmaksi sekä ikkuna-aukotuksen
muuttamista.
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Hankkeen suunnittelu uudelleen pienempänä tai rakenteiltaan yksinkertaisempana
vaatii lisäsuunnittelua vähintään 1-2 kk sekä uuden urakkakilpailun, johon kuluu aikaa
arviolta 1-1,5 kk neuvotteluineen. Lisäksi tarvitaan lausunnot Museovirastolta ja
Kirkkohallitukselta. Näistä muodostuu myös lisäkustannuksia. Näin ollen päätöksenteot
voisivat siten olla aikaisintaan kesällä 2019 ja rakentaminen alkaisi todennäköisesti
vuonna 2020.
C. Hankkeesta luovutaan
Hankkeesta luopuminen vaikeuttaisi ja heikentäisi Anjalankosken seurakunnan
toiminnan järjestämistä, joten suunnittelutoimikunta ei pitänyt tätä hyvänä ratkaisuna.
Suunnittelutoimikunta esittää, että ylimääräinen yhteinen kirkkovaltuusto kutsutaan
koolle pikaisesti yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen tekemään päätöksen
hankkeen etenemisestä.
Lisäksi suunnittelutoimikunta esittää, että vaihtoehdon B toteutuessa suunnittelijat,
suunnittelutoimikunta, rakennuttaminen ja valvonta jatkavat sellaisenaan.
Projektinjohtaja Kaisu Metsärinne esittelee tarjousten avauspöytäkirjat ja
kustannusarvion kokouksessa.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Myllykosken kirkon
laajennuksen toteutus keskeytetään ja kaikki saadut urakkatarjoukset hylätään.
Kyseinen kohde suunnitellaan siten, että se voidaan toteuttaa yhteisen kirkkovaltuuston
kokouksen 9.10.2018 § 24 hyväksymän kustannusarvion puitteissa.
Suunnittelijat, suunnittelutoimikunta, rakennuttaminen ja valvonta jatkavat samassa
kokoonpanossa kuin aiemmin.
Käsittely kokouksessa:
Keskustelun yhteydessä yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Hannele Viljakainen teki
esittelijän päätösesityksestä poikkeavan esityksen Alpo Jaakkolan kannattamana; että
kokous hyväksyisi hankkeen suunnittelutoimikunnan esittämän vaihtoehto A:n eli
jatketaan tehdyillä suunnitelmilla ja saaduilla urakkatarjouksilla ja yhteinen
kirkkoneuvosto esittää pyynnön lisärahoituksesta yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Koska oli jätetty esittelijän pohjaesityksestä poikkeava, kannatettu muutosesitys,
puheenjohtaja esitti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne, jotka kannattavat
esittelijän tekemää pohjaesitystä, lausuvat nimenhuutoäänestyksessä JAA, ne, jotka
kannattavat esitettyä muutosesitystä, lausuvat EI. Kokous hyväksyi puheenjohtajan
esittämän äänestystavan.
Suoritetussa äänestyksessä JAA-ääniä antoivat Janhunen Ritva, Kenttälä Maarit,
Piepponen Kiia, Rossi Antero, Smeds Sakari, Vainio Juha, Ylikangas Kimmo ja
Leppänen Jouko, yhteensä 8 JAA-ääntä.
Ei-ääniä antoivat Hinkkanen Tero, Jaakkola Alpo, Viljakainen Hannele ja Lehtola
Helena, yhteensä 4 EI-ääntä.
Äänestyksen tuloksena todetaan, että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan
päätösesitys hyväksyttiin äänin 8 – 4.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi äänin 8 – 4, että yhteiselle kirkkovaltuustolle
esitetään Myllykosken kirkon laajennuksen toteutuksen keskeyttämistä ja kaikki saadut
urakkatarjoukset hylätään. Kyseinen kohde suunnitellaan siten, että se voidaan
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toteuttaa yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 9.10.2018 § 24 hyväksymän
kustannusarvion puitteissa.

Suunnittelijat, suunnittelutoimikunta, rakennuttaminen ja valvonta jatkavat samassa
kokoonpanossa kuin aiemmin.

Pöytäkirjaan merkitään, että diplomi-insinööri Kaisu Metsärinne poistui kokouksesta
pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.25.
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§ 29

Talousarvion täytäntöönpano

Diaarinumero

DKOU/10/02.00.01/2019

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut 13.12.2018 talousarvion vuodelle 2019 ja
hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2021.
Määrärahoja käyttävien ja erityisesti jokaisen työalansa määrärahojen käytöstä
vastuussa olevan on ymmärrettävä talousarvion sisältö oman työalansa osalta. Heidän
tulee noudattaa taloudesta ja hankinnoista annettuja ohjeita.
Kouvolan seurakuntayhtymän taloussäännön 4 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston
on huolehdittava siitä, että kaikki asianomaiset saavat tarpeelliset tiedot yhteisen
kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä
talousarviosta annettavista lisäohjeista. Hankinnat on suoritettava julkisia hankintoja
koskevan lainsäädännön ja hankintaohjeistuksen mukaisesti. Investointihankkeiden
toteutuman olennaisten poikkeamien tultua tietoon tulee niistä ilmoittaa yhteiselle
kirkkoneuvostolle viipymättä.
Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa siitä, että yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymää
talousarviota noudatetaan.
Sitovuustasot – yhteinen kirkkoneuvosto:
• seurakuntaneuvostoja sitoo seurakuntakohtainen vastuukate
• yhtymän työaloja pääluokkakohtainen vastuukate
• paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti yhteiset projektit
• investointiosassa sitoo loppusumma ja eikä myönnettyä rahoitusta käyttää muihin
kuin investointiosassa hyväksyttyihin kohteisiin

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto määrää kirkkolain 10:1 ja Kouvolan seurakuntayhtymän
taloussäännön 5 §:n mukaisesti vuoden 2019 talousarvion ja toiminta- ja
taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2021 käyttöönotettavaksi ja noudatettavaksi.
Päätös:

Kokous hyväksyi puheenjohtajan päätösesityksen.
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§ 30

Yhteisen kirkkovaltuuston, 17.1.2019, päätösten täytäntöönpano

Diaarinumero

DKOU/212/00.01.02/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kirkkolain 10 luvun 6 §:ssä säädetään kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonnasta
seuraavaa:
“Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on
lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän
ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”
Yhteisen kirkkovaltuuston 17.1.2019 käsittelemät asiat:
3 § Anjalankosken seurakuntaneuvosto 5.9.2018: IV kappalaisen ja I
seurakuntapastorin virkojen lakkauttaminen ja virkanumeroinnin ajan tasalle
saattaminen
4 § Elimäen diakoniarahaston säännöt
5 § Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali
6 § Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali
7 § Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen
8 § Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali
9 § Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali
10 § yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaali
11 § Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali
12 § Jäsenten valinta henkilöstöpalvelun johtokuntaan
13 § Jäsenten valinta kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokuntaan
14 § Jäsenen ja varajäsenen valinta IT-aluekeskuksen johtokuntaan.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteisen kirkkovaltuuston 17.1.2019 tekemät päätökset todetaan laillisiksi ja
täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös:

Kokous totesi yhteisen kirkkovaltuuston 17.1.2019 tekemät päätökset laillisiksi ja
täytäntöönpanokelpoisiksi.
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§ 31

Edustajan nimeäminen henkilöstöpalvelun johtokuntaan 2019 - 2020

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Yhteisen kirkkovaltuuston 9.10.2018 hyväksymän henkilöstöpalvelun johtokunnan
johtosäännön mukaisesti kokouksissa on läsnäolo-oikeus mutta ei äänioikeutta
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla
ja varapuheenjohtajalla sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustajalla ja hallintojohtajalla.
Yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudekseen nimeämällä edustajalla on oikeus olla
läsnä johtokunnan kokouksessa, jossa hänellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta
(ellei hän samalla ole johtokunnan jäsen). Edustajan tehtävänä on olla asiantuntijana
mm. käsiteltäessä kirkkoneuvostossa kyseisen johtokunnan toimialaan liittyviä asioita.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan henkilöstöpalvelun
johtokuntaan toimikaudeksi 2019–2020.
Päätös:

Sakari Smedsin esityksestä kokous valitsi yksimielisesti Antero Rossin yhteisen
kirkkoneuvoston edustajaksi henkilöstöpalvelun johtokuntaan toimikaudeksi 2019–
2020.
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§ 32

Edustajan nimeäminen kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokuntaan 2019 - 2020

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Yhteisen kirkkovaltuuston 9.10.2018 hyväksymän kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokunnan johtosäännön mukaisesti kokouksissa on läsnäolo-oikeus mutta ei
äänioikeutta yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla, yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustajalla ja
hallintojohtajalla.
Yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudekseen nimeämällä edustajalla on oikeus olla
läsnä johtokunnan kokouksessa, jossa hänellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta
(ellei hän samalla ole johtokunnan jäsen). Edustajan tehtävänä on olla asiantuntijana
mm. käsiteltäessä kirkkoneuvostossa kyseisen johtokunnan toimialaan liittyviä asioita.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan kiinteistö- ja
hautauspalvelun johtokuntaan toimikaudeksi 2019–2020.
Päätös:

Antero Rossin esityksestä kokous valitsi yksimielisesti Juha Vainion yhteisen
kirkkoneuvoston edustajaksi kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokuntaan toimikaudeksi
2019–2020.
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§ 33

Jäsenten valinta viestintäpalveluiden vastuuryhmään 2019 - 2020

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Viestintäpalvelujen vastuuryhmän johtosäännön kohdan 2, kokoonpanon, mukaan
yhteinen kirkkoneuvosto valitsee viestinnän vastuuryhmään toimikaudekseen viisi
jäsentä ja kaksi varajäsentä. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto valitsee
keskuudestaan yhden jäsenen vastuuryhmään. Vastuuryhmän puheenjohtajana
toimii luottamushenkilö, jonka yhteinen kirkkoneuvosto nimeää. Jäseniä valittaessa
tulee kiinnittää huomiota heidän asiantuntemukseensa viestinnän, tiedotuksen tai
markkinoinnin aloilla. Jos puheenjohtaja, jäsen tai varajäsen eroaa ennen
toimikautensa päättymistä, yhteinen kirkkoneuvosto valitsee henkilön eronneen tilalle
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
puheenjohtajistolla on vastuuryhmän kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto toimittaa viestintäpalvelujen vastuuryhmän jäsenten ja
varajäsenten vaalin, nimeää puheenjohtajan ja valitsee yhteisen kirkkoneuvoston
edustajan vastuuryhmään toimikaudekseen.
Päätös:

Antero Rossin esityksestä yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti, että
viestintäpalveluiden vastuuryhmään toimikaudeksi 2019 – 2020 valitaan:
Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet:

Puuri Ari, Valkeala, pj
Ojala Anna, Kouvola
Nyberg Timo, Kuusankoski
Kivistö Martti, Anjalankoski
Parkko Silja, Elimäki

Korri Ritva, Anjalankoski
Oinas Ari, Valkeala

Kokous valitsi yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Hannele Viljakaisen
Anjalankoskelta.
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§ 34

Jäsenten valinta palvelevan puhelimen vastuuryhmää 2019 - 2020

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Palvelevan puhelimen vastuuryhmän johtosäännön kohdan 2, kokoonpanon, mukaan
yhteinen kirkkoneuvosto valitsee palvelevan puhelimen vastuuryhmään
toimikaudekseen viisi jäsentä (yksi jäsen/seurakunta) ja kaksi varajäsentä. Lisäksi
yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan yhden jäsenen vastuuryhmään.
Jäsenten tulee mahdollisuuksiensa mukaan olla perehtyneitä sielunhoito- ja
mielenterveystyöhön sekä sosiaalisiin ongelmiin. Jäsenistä tulee vähintään yhden olla
teologi. Vastuuryhmän puheenjohtajana toimii luottamushenkilö, jonka yhteinen
kirkkoneuvosto nimeää.
Yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston puheenjohtajistolla on vastuuryhmän
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto toimittaa palvelevan puhelimen vastuuryhmän jäsenten ja
varajäsenten vaalin, nimeää puheenjohtajan ja valitsee yhteisen kirkkoneuvoston
edustajan toimikaudekseen 2019 - 2020.
Päätös:

Antero Rossin esityksestä yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti, että
palvelevan puhelimen vastuuryhmään toimikaudeksi 2019 – 2020 valitaan:
Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet:

Kangas Juho, Kouvola, pj
Inkilä Leena, Kuusankoski
Heino Matti, Anjalankoski
Sipponen Päivi, Elimäki
Paloniemi Anne-Mari, Valkeala

Rasi Merja, Anjalankoski
Sahamies Arto, Kouvola

Kokous valitsi yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Ritva Janhusen Kuusankoskelta.
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§ 35

Jäsenten valinta perheasiain neuvottelukeskuksen vastuuryhmään 2019 - 2020

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Perheasiain neuvottelukeskuksen vastuuryhmän säännön kohdan 2, kokoonpanon,
mukaan yhteinen kirkkoneuvosto valitsee perheneuvonnan vastuuryhmään
toimikaudekseen viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto
valitsee keskuudestaan yhden jäsenen vastuuryhmään. Vastuuryhmän
puheenjohtajana toimii luottamushenkilö, jonka yhteinen kirkkoneuvosto nimeää.
Yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston puheenjohtajistolla on vastuuryhmän
kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto toimittaa perheasiain neuvottelukeskuksen vastuuryhmän
jäsenten ja varajäsenten vaalin, nimeää puheenjohtajan sekä valitsee yhteisen
kirkkoneuvoston edustajan toimikaudekseen 2019 – 2020.
Päätös:

Antero Rossin esityksestä yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti, että
perheasiain neuvottelukeskuksen vastuuryhmään toimikaudeksi 2019 – 2020 valitaan:
Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet:

Hartikainen Jutta, Kuusankoski, pj Hyökki Seppo, Kouvola
Suutari Vuokko, Anjalankoski
Pinola Minna, Kuusankoski
Hinkkanen Tero, Elimäki
Pelkonen Kari, Kouvola
Pasi Kari, Valkeala
Kokous valitsi yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Mia Ylä-Outisen Elimäeltä.
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§ 36

Jäsenten valinta sairaalasielunhoitotyön vastuuryhmään

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Sairaalasielunhoitotyön vastuuryhmän säännön kohdan 2, kokoonpanon, mukaan
yhteinen kirkkoneuvosto valitsee sairaalasielunhoidon vastuuryhmään
toimikaudekseen
viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto valitsee
keskuudestaan yhden jäsenen vastuuryhmään. Vastuuryhmän puheenjohtajana toimii
luottamushenkilö, jonka yhteinen kirkkoneuvosto nimeää. Vastuuryhmä valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vastuuryhmään kutsutaan lisäksi
sopimuskumppani Kymsotelta edustus. Viranhaltijat voivat kutsua vastuuryhmään
myös asiantuntijajäseniä. Yhteisen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
puheenjohtajistolla on vastuuryhmän kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan:
Yhteinen kirkkoneuvosto toimittaa sairaalasielunhoidon vastuuryhmän jäsenten ja
varajäsenten vaalin, nimeää puheenjohtajan ja valitsee yhteisen kirkkoneuvoston
edustajan toimikaudekseen 2019 – 2020.
Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Kymsoten nimeämään edustajat
vastuuryhmään.
Päätös:

Antero Rossin esityksestä yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti, että
sairaalasielunhoidon vastuuryhmään toimikaudeksi 2019 – 2020 valitaan:
Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet:

Suokas Vesa, Elimäki, pj
Rasi Merja, Anjalankoski
Hyökki Seppo, Kouvola
Inkilä Leena, Kuusankoski
Nurmi Liisa, Valkeala

Honkimaa Joonas, Kuusankoski
Taipalus Heli, Valkeala

Kokous valitsi yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Maarit Kenttälän Kouvolasta.
Lisäksi vastuuryhmään kuuluu Kymsoten myöhemmin nimeämä edustaja.
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§ 37

Jäsenten valinta kehitysvammaistyön vastuuryhmään

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Tero Kajander, kehitysvammaistyön pastori/Kimmo Ylikangas, yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Esittelijä

Kimmo Ylikangas, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kehitysvammaistyön vastuuryhmän johtosäännön kohdan 2, kokoonpanon, mukaan
yhteinen kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen: 5 rovastikuntien edustajaa,
omaisjärjestöjen edustajan, 1 Kymsote, Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän
edustaja, 1 yhteisen kirkkoneuvoston edustaja. Puheenjohtajana toimii yhteisen
kirkkoneuvoston valitsema luottamushenkilö. Vastuuryhmä nimeää keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon Kuusaan
kuntoutuskeskuksessa oleva kehitysvammaistyön asiantuntemus, omaisnäkökulma ja
sopijaseurakuntien yhteistyönäkökulma sekä pyrkiä alueelliseen tasapuolisuuteen koko
Kaakkois-Suomen alueen neljän rovastikunnan alueella.
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen kehitysvammaistyön pastori Tero Kajander on
valmistellut Kymsote- Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän
ehdotuksen sekä rovastikuntien ehdotukset kehitysvammaistyön vastuuryhmän
jäseniksi:
Hakalainen Päivi, osastonhoitaja

Kymsote- Kymenlaakson sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän edustaja

Vanhala Leila, diakonissa
Kotka-Kymin seurakunta

Kotkan rovastikunnan edustaja

Hammarberg Anne, diakonissa
Haminan seurakunta

Kotkan rovastikunnan edustaja

Korpi Maria, diakoni
Kuusankosken seurakunta

Kouvolan rovastikunnan edustaja

Iljo Sirkka, sihteeri
Imatran Seudun Kehitysvammaisten
Tuki ry

Imatran rovastikunnan edustaja sekä
omaisjärjestöjen edustaja

Vanhaoja Riitta, diakoni
Luumäen seurakunta

Lappeenrannan rovastikunnan edustaja

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto toimittaa toimikaudekseen 2019 - 2020 kehitysvammaistyön
vastuuryhmän jäsenten vaalin, valitsee yhteisen kirkkoneuvoston edustajan, joka toimii
vastuuryhmän puheenjohtajana.
Päätös:

Kehitysvammaistyön pastori Tero Kajanderin esityksestä yhteinen kirkkoneuvosto
yksimielisesti hyväksyi, että kehitysvammaistyön vastuuryhmään valitaan:
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Hakalainen Päivi, osastonhoitaja

Kymsote- Kymenlaakson sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymän edustaja

Vanhala Leila, diakonissa
Kotka-Kymin seurakunta

Kotkan rovastikunnan edustaja

Hammarberg Anne, diakonissa
Haminan seurakunta

Kotkan rovastikunnan edustaja

Korpi Maria, diakoni
Kuusankosken seurakunta

Kouvolan rovastikunnan edustaja

Iljo Sirkka, sihteeri
Imatran Seudun Kehitysvammaisten
Tuki ry

Imatran rovastikunnan edustaja sekä
omaisjärjestöjen edustaja

Vanhaoja Riitta, diakoni
Luumäen seurakunta

Lappeenrannan rovastikunnan edustaja

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että yhteisen kirkkoneuvoston edustajana ja
vastuuryhmän puheenjohtajana toimii Hannele Viljakainen.
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§ 38

Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot

Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja
koskevat päätösluettelot ajalta 18.12.2018 – 21.1.2019 on liitteenä.
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Merkitään tiedoksi yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n
yhteisiä työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 18.12.2018 – 21.1.2019.
Päätös:

Kokous hyväksyi esityksen päätösesityksen mukaisena.

Pöytäkirja
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§ 39

Ilmoitusasiat
Ei muita asioita.
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§ 40

Muut asiat
Ei muita asioita.
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§ 41

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.40 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet pöytäkirjaan
liitettäväksi, § 42.

Allekirjoitukset
KIMMO YLIKANGAS
Kimmo Ylikangas
puheenjohtaja
§ 24 – 25

JOUKO LEPPÄNEN
Jouko Leppänen
varapuheenjohtaja
§:t 26 -42

KIRSI VALAPURO
Kirsi Valapuro
sihteeri
Pöytäkirjantarkastus
Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Kouvola 1.2.2019
TERO HINKKANEN
Tero Hinkkanen

ALPO JAAKKOLA
Alpo Jaakkola

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen
toimistossa 4.-19.2.2019.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan
seurakuntien ilmoitustauluilla 23.1. - 19.2.2019.
KIMMO YLIKANGAS
Kimmo Ylikangas
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra

Pöytäkirja
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§ 42

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

24,27-29,38-41

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

25,26,30-37

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.

