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§ 112

Kokoustiedot

Kokouksen avaaminen
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jouko Leppänen avasi kokouksen Elimäen
kirkkoherra Kirsi Hämäläisen 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 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 Kiia Piepponen ja Antero Rossi.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kiia Piepponen ja Antero Rossi.
Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi esitetään perjantaita 1.11.2019
klo 13.00 – 16.00 välisenä aikana.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kiia Piepponen ja Antero Rossi.
Sähköisesti tapahtuvan tarkastuksen ajankohdaksi hyväksyttiin perjantai 1.11.2019
klo 13.00 – 16.00 välisenä aikana.

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 § 127 Ilmoitusasiat, tuodaan tiedoksi Kouvolan kaupungin
vammaisneuvoston kokouksen 17.10.2019, §:t 29 ja 30.
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Esittelijän puuttuessa kokouksesta esittelijänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisena.
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§ 113

Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano, 13.6.2019, 10.10.2019

Diaarinumero

DKOU/212/00.01.02/2018

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
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, 13.6.2019, käsittelemät asiat:
§ 27 Myllykosken kirkon laajennus
§ 28 Seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2018
§ 29 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018
§ 30 Henkilöstökertomus 2018
§ 31 Talousarvionmuutos vuodelle 2019 Sippolan seurakuntatalon purkamista
ja tilapäisen wc-tilan hankintaa varten
§ 32 Tilintarkastuspalvelun hankinta toimikaudelle 2019 - 2022
§ 33 Vuoden 2020 kirkollisveroprosentti
§ 34 Aluekeskusrekisterin perustaminen Kouvolan seurakuntayhtymään
§ 35 Valkealan diakoniarahaston sääntö
§ 36 Tapani Rautasuon rahaston sääntömuutos
§ 37 Jaalan lapsi- ja nuorisotyön rahaston lakkauttaminen
§ 38 Anjalankosken srk:n erityiskatteisten rahastojen säännöt
§ 39 Elimäen Kirkkotarhan muistolehdon käyttösuunnitelman hyväksyminen
§ 40 Korian hautausmaan uurnasukuhautaosaston ja muistolehdon
suunnitelmien ja käyttösuunnitelman hyväksyminen
§ 41 Kuusankosken uuden hautausmaan tuhkahautausalueiden
suunnitelmien ja käyttösuunnitelman hyväksyminen
§ 42 Luottamustoimista eroaminen, Niina Koivikko.
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Yhteisen kirkkovaltuuston, 10.10.2019, käsittelemät asiat:
§ 48 Keijo Kaskiahon jättämä aloite YKV 14.2.2019, vastaus
valtuustoaloitteeseen; Vammaisuuden huomioiminen seurakuntayhtymän ja
seurakuntien toiminnassa
§ 49 Kymintehtaan seurakuntatalon myynti.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteisen kirkkovaltuuston 13.6.2019 ja 10.10.2019 tekemät päätökset
todetaan lailliseksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi.
Päätös:

Yhteisen kirkkovaltuuston 13.6.2019 ja 10.10.2019 tekemät päätökset
todettiin lailliseksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi.
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§ 114

Talousarvio vuodelle 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2022

Diaarinumero

DKOU/61/02.00.01/2019

Valmistelija

Tuomas Rimpiläinen, talouspäällikkö

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
1. Yleistä
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on
noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita (KJ 15:1).
Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa
hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi.
Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen
turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden
suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään
viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on
päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen
huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai
alijäämä (KJ 15:2).
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten
rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon
bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä
investointi- ja rahoitusosa (KJ 15:2).
Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston
seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15:3).
Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen on yhteisen
kirkkovaltuuston asia. Yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä on ennen
yhteisen kirkkovaltuuston kokousta pyydettävä lausunnot
seurakuntaneuvostoilta ennen kuin yhteinen kirkkovaltuusto tekee päätöksen
(KJ 10:14).
Laadittavan talousarvion tulee olla verrattavissa edellisen vuoden
tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon (Kouvolan
seurakuntayhtymän taloussääntö 3 §)
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään toiminnan ja
talouden raportointitavoista ja aikataulusta kirkkovaltuustoon nähden
(Kouvolan seurakuntayhtymän taloussääntö 3 §).
2. Talousarvion rakenne ja sitovuus
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja
määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista
määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Käyttötalousosassa yhteinen
kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden
edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yleishallinnon, yhteisen
seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien tehtävien
hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo pääluokkakohtainen
vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi
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taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun
muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta).
Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä
hankekohtaisesti yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo yhteiseen
kirkkoneuvostoon nähden oman seurakunnan vastuukate.
Seurakuntaneuvostot päättävät työmuotojen sitovuustasot
seurakuntaneuvostoon nähden. Investointiosan loppusumma sitoo yhteistä
kirkkoneuvostoa.
3. Piirteitä vuoden 2020 talousarviosta
Vuoden 2020 talousarvio on laadittu 1,60 prosentin kirkollisverolla yhteisen
kirkkovaltuuston päätöksellä 13.6.2019.
Vuoden 2020 talousarvioehdotuksen ulkoisen tuloslaskelman mukaan
toimintakulujen määrä on 17,2 milj. euroa, joka on 1,5 % vuoden 2019
talousarviota pienempi. Henkilöstökulujen osuus on 11,25 milj. euroa, 65,3 %
toimintakuluista. Kirkollisverotuloarvio vuodelle 2020 on 14,6 milj. euroa ja
valtion rahoitusosuus 1,63 milj. euroa.
Vuosikate 734 360 euroa ei kata investointimenoja yhteensä 3,3 milj. euroa,
eikä poistoja 1,2 milj. euroa talousarviovuonna. Talousarvioehdotuksen
mukainen tulos tilikaudelle on -481 020 euroa. Alijäämä tulee kattaa edellisten
vuosien yli- ja alijäämätililtä. Kiinteistömenokehitys ja lähiajan talousnäkymät
Kouvolassa vaikuttavat merkittävästi tulevien vuosien taloussuunnitteluun.
Talouspäällikkö esittelee kokouksessa kuluvan vuoden taloustilanteen.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi esittelyn taloustilanteesta.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee, hyväksyy ja lähettää edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi:
1. Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2020 sekä toimintaja taloussuunnitelman 2021 - 2022 (liite 1). Yhteinen kirkkoneuvosto
pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta viimeistään
15.11.2019 hallintopalveluihin, josta ne edelleen marraskuun yhteisen
kirkkoneuvoston kokoukseen,
2. investointiohjelman,
3. talousarvion sitovuustasot,
4. hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi esittelyn taloustilanteesta.
Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli, hyväksyi ja lähettää edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi:
1. Kouvolan seurakuntayhtymän talousarvioehdotuksen 2020 sekä toimintaja taloussuunnitelman 2021 - 2022 (liite 1). Yhteinen kirkkoneuvosto
pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot talousarviosta viimeistään
15.11.2019 hallintopalveluihin, josta ne edelleen marraskuun yhteisen
kirkkoneuvoston kokoukseen,
2. investointiohjelman,
3. talousarvion sitovuustasot,
4. hautainhoitorahaston talousarvion ja toimintasuunnitelmat.
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§ 115

Rivitalotontin myynti, Kuusankoski

Diaarinumero

DKOU/159/03.01.00/2019

Valmistelija

Jukka Reijo, kiinteistöpäällikkö

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymä omistaa rivitalotontin, joka sijaitsee Kouvolan
kaupungissa, Kuusankoskella, pinta-ala 7175 m2 kiinteistötunnus 286-21554-1.
Myytävä tontti on vahvistetun asemakaavan alueella ja kaavamerkintä on AR
(rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue) Kiinteistötiedot ja
karttatulosteet (liite 2 A-C).
Tontilla ei sijaitse rakennuksia, eikä ole merkittävää puustoa. Tontilla ei ole
seurakunnallista tarvetta ja se on ollut myynnissä vuodesta 2011 alkaen.
Tonttia ovat myyneet eri kiinteistövälittäjät.
Sami Suoknuuti / Kouvolan kaupunki on tehnyt 7.10.2019 ostotarjouksen
Kuusankoskella sijaitsevasta tontista, kiinteistötunnus 286-21-554-1 yhteensä
40.000 euroa. Kiinteistön osoite on Vainiolankuja 6, 45700 Kuusankoski.
Ulkopuoliselta asiantuntijalta pyydetään lausunto käyvästä hinnasta.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Sami Suoknuuti/Kouvolan kaupungin
tekemän ostotarjouksen 40.000 euroa tontista ja Kouvolan seurakuntayhtymä
myy Sami Suoknuuti/Kouvolan kaupungille Kuusankoskella sijaitsevan tontin,
kiinteistötunnus 286-21-554-1.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi
kiinteistöpäällikkö Jukka Reijoa.
Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Sami Suoknuuti/Kouvolan kaupungin
tekemän ostotarjouksen 40.000 euroa tontista ja Kouvolan seurakuntayhtymä
myy Sami Suoknuuti/Kouvolan kaupungille Kuusankoskella sijaitsevan tontin,
kiinteistötunnus 286-21-554-1.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi
kiinteistöpäällikkö Jukka Reijoa.
Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
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§ 116

Tontin myynti, Voikkaa

Diaarinumero

DKOU/158/03.01.00/2019

Valmistelija

Jukka Reijo, kiinteistöpäällikkö

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymä omistaa tontin, joka sijaitsee Kouvolan
kaupungissa, Voikkaan keskustassa, pinta-ala 1513 m2, kiinteistötunnus 28622-19-8.
Myytävä tontti on vahvistettu asemakaavan alueella ja kaavamerkintä on AO
(erillispientalojen korttelialue). Kiinteistötiedot ja karttatulosteet (liite 3 A-C).
Tontilla ei sijaitse rakennuksia, eikä ole merkittävää puustoa. Tontilla ei ole
seurakunnallista tarvetta ja se on ollut myynnissä vuodesta 2013 alkaen.
Tonttia ovat myyneet eri kiinteistövälittäjät.
Riku-Petteri Johannes Aalto on tehnyt 11.9.2019 ostotarjouksen Voikkaalla
sijaitsevasta tontista, kiinteistötunnus 286-22-19-8 yhteensä 3.500 euroa.
Kiinteistön osoite on Manuntie (Voikkaantie 21) 45910 Voikkaa.
Ulkopuoliselta asiantuntijalta pyydetään lausunto käyvästä hinnasta.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Riku-Petteri Johannes Aallon tekemän
ostotarjouksen 3.500 euroa tontista ja Kouvolan seurakuntayhtymä myy RikuPetteri Johannes Aallolle Kouvolan kaupungissa, Voikkaalla sijaitsevan tontin,
kiinteistötunnus 286-22-19-8.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi
kiinteistöpäällikkö Jukka Reijoa.
Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Riku-Petteri Johannes Aallon tekemän
ostotarjouksen 3.500 euroa tontista ja Kouvolan seurakuntayhtymä myy RikuPetteri Johannes Aallolle Kouvolan kaupungissa, Voikkaalla sijaitsevan tontin,
kiinteistötunnus 286-22-19-8.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kauppakirjan allekirjoittajaksi
kiinteistöpäällikkö Jukka Reijoa.
Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa asian edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
päätettäväksi ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
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§ 117

Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja vuodelta 2019

Diaarinumero

DKOU/157/05.01.01/2018

Valmistelija

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 8.10.2019/Jukka Reijo,
kiinteistöpäällikkö

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 8.10.2019, § 61
Kouvolan seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesäännön 16 §:n mukaan
kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta suorittaa tarvittaessa vuosittain
hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten katselmuksen.
Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautauspalvelun hoidosta
vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset ja tehdyt havainnot antavat aihetta.
Erityisesti katselmuksessa todetaan:
1) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaiden
käyttösuunnitelmaa noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden
kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
4) onko seurakuntayhtymän hoitoon annettujen hautojen hoito ollut
sopimusten mukaista.
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Kouvolan seurakuntayhtymällä on
kaikkiaan 21 hautausmaata, joten hautausmaiden katselmuksen
suorittamisesta laaditaan vuosittain erillinen suunnitelma. Katselmuksessa
tulee erityisesti huomioida ne hautausmaat, joiden osalla on tulossa erityisiä
rakennushankkeita tai muita huomiota vaativia toimenpiteitä.
Johtokunta suoritti hautausmaiden katselmuksen torstaina 5.9.2019.
Katselmuksessa kierrettiin Kouvolan, Kuusankosken, Jaalan ja Valkealan
seurakuntien alueilla olevia hautausmaita. Katselmuksesta on laadittu erillinen
pöytäkirja.
Johtokunta hyväksyi kokoukseen 8.10.2019, § 61, esitetyn
hautausmaakatselmuksen pöytäkirjan (liite 4) ja päätti lähettää sen edelleen
yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokunnan, 8.10.2019, § 61, hyväksymän, liitteenä 4 olevan
hautausmaakatselmuksen pöytäkirjan.
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Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen Kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokunnan, 8.10.2019, § 61, hyväksymän, liitteenä 4 olevan
hautausmaakatselmuksen pöytäkirjan.
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§ 118

Suojeltavat haudat Jaalan hautausmailla

Diaarinumero

DKOU/2/05.01.01/2018

Valmistelija

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta/Teija Marjamäki/Janne Saarinen,
Jukka Reijo, kiinteistöpäällikkö

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 8.10.2019, § 62
Yhteinen kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan 19.4.2017, § 61, työryhmän,
johon nimettiin luottamushenkilöt Tuula Rikala ja Juha Vainio,
museoamanuenssi Kimmo Seppänen ja ylipuutarhuri Janne Saarinen. Kimmo
Seppänen on siirtynyt eläkkeelle ja jättäytynyt pois työryhmästä. Työryhmä on
kutsunut mukaan työryhmään Jussi Lemminkäisen, jolla on runsaasti
tietämystä Jaalan asioissa.
Työryhmän tehtävänä on seurakunnan kustannuksella suojeltavien hautojen
valitseminen ja poistettavien hautakivien hävittäminen/uudelleen käyttö.
Työryhmä kokoontui 21.8.2019. Liitteenä 5 on muistio työryhmän
kokouksesta.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta, 8.10.2019, § 62, päätti esittää
Muistio, Jaalan suojeltavat haudat -liitteessä olevan esityksen yhteisen
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi ja edelleen yhteisen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja esittää edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi Muistio, Jaalan suojeltavat haudat -liitteessä
olevan esityksen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ja esittää edelleen yhteisen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi Muistio, Jaalan suojeltavat haudat -liitteessä
olevan esityksen.
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§ 119

Esitys viiden suojeltavan haudan suojelun lopettamisesta Kuusankosken vanhalla
hautausmaalla

Diaarinumero

DKOU/2/05.01.01/2018

Valmistelija

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 8.10.2019/Teija Marjamäki/Janne
Saarinen, Jukka Reijo, kiinteistöpäällikkö

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 8.10.2019, § 63
Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti kokouksessaan 6.6.2018, § 10,
Kuusankosken hautausmailla suojeltavat haudat. Suojeltavia hautoja on
yhteensä 63 hautaa. Näistä viisi hautaa esitetään otettavaksi pois suojeltavien
joukosta. Haudat ja perustelut ovat seuraavat:
1.

Pakkanen Valtter 14.02.07.6 A-B. Tämä poistetaan siksi kun sen kivet
ovat kallistuneet ja sen kunnostaminen tulisi kalliiksi. Hauta on jyrkässä
paikassa hautausmaan laidalla.

2.

Antila Aino, 14.02.07.7 A-B. Tämä on edellisen vieressä ja siinä sivukivi
on lähtenyt kallistumaan. Kunnostus tulisi kalliiksi. Hauta on jyrkässä
paikassa hautausmaan laidalla.

3.

Leino Ida, 14.01.19.5 a – d. Taulukivi vietiin hautaustoimen päällikön
päätöksellä Välikankaan hautausmaalle muistolehdon
yhteismuistomerkiksi.

4.

Vahlberg Aino, 14.01.19.7 a – d. Jalkopään reunakivi vietiin
hautaustoimen päällikön päätöksellä Välikankaan hautausmaalle
muistolehdon yhteismuistomerkin aluskiveksi.

5.

Backström Juhan, 14.08.09.3 a- b. Taulukivi on viety Muhniemen
hautausmaan muistolehdon yhteismuistomerkin aluskiveksi.

Hautaustoimen päällikön päätösesitys
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta esittää yhteisen kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi ja edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi viiden
haudan suojelun lopettamisen esityksen mukaisesti Kuusankosken vanhalla
hautausmaalla. Kuusankosken hautausmailla suojellaan jatkossa 58 hautaa.
Hautaustoimen päällikön muutosesitys
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta esittää yhteisen kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi ja edelleen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi kuuden
haudan suojelun lopettamisen Kuusankosken vanhalla hautausmaalla
seuraavasti:
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1. Pakkanen Valtter 14.02.07.6 A-B. Tämä poistetaan siksi kun sen kivet
ovat kallistuneet ja sen kunnostaminen tulisi kalliiksi. Hauta on jyrkässä
paikassa hautausmaan laidalla.
2. Antila Aino, 14.02.07.7 A-B. Tämä on edellisen vieressä ja siinä sivukivi
on lähtenyt kallistumaan. Kunnostus tulisi kalliiksi. Hauta on jyrkässä
paikassa hautausmaan laidalla.
3. Leino Ida, 14.01.19.5 a – d. Taulukivi vietiin hautaustoimen päällikön
päätöksellä Välikankaan hautausmaalle muistolehdon
yhteismuistomerkiksi.
4. Vahlberg Aino, 14.01.19.7 a – d. Jalkopään reunakivi vietiin
hautaustoimen päällikön päätöksellä Välikankaan hautausmaalle
muistolehdon yhteismuistomerkin aluskiveksi.
5. Backström Juhan, 14.08.09.3 a- b. Taulukivi on viety Muhniemen
hautausmaan muistolehdon yhteismuistomerkin aluskiveksi.
6. Simonen Liisa, 14.02.08.0002 a-b. Taulukivestä tehdään uusi
muistomerkki rikkoontuneen taulukiven tilalle Välikankaan hautausmaalla.
Simosen sukuhauta sijaitsee osaston kaksi laidalla ja sen suojelulle ei ole
merkittäviä perusteita alueen kokonaisilmeen säilyttämisen kannalta.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta päätti 8.10.2019, § 63, että
Kuusankosken hautausmailla suojellaan jatkossa 57 hautaa.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
vahvistettavaksi, että Kuusankosken vanhalla hautausmaalla suojellaan
jatkossa 57 hautaa. Hautojen suojelu lopetetaan seuraavien hautojen
kohdalla esitetyistä syistä:
1. Pakkanen Valtter 14.02.07.6 A-B. Tämä poistetaan siksi kun sen kivet
ovat kallistuneet ja sen kunnostaminen tulisi kalliiksi. Hauta on jyrkässä
paikassa hautausmaan laidalla.
2. Antila Aino, 14.02.07.7 A-B. Tämä on edellisen vieressä ja siinä sivukivi
on lähtenyt kallistumaan. Kunnostus tulisi kalliiksi. Hauta on jyrkässä
paikassa hautausmaan laidalla.
3. Leino Ida, 14.01.19.5 a – d. Taulukivi vietiin hautaustoimen päällikön
päätöksellä Välikankaan hautausmaalle muistolehdon
yhteismuistomerkiksi.
4. Vahlberg Aino, 14.01.19.7 a – d. Jalkopään reunakivi vietiin
hautaustoimen päällikön päätöksellä Välikankaan hautausmaalle
muistolehdon yhteismuistomerkin aluskiveksi.
5. Backström Juhan, 14.08.09.3 a- b. Taulukivi on viety Muhniemen
hautausmaan muistolehdon yhteismuistomerkin aluskiveksi.
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6. Simonen Liisa, 14.02.08.0002 a-b. Taulukivestä tehdään uusi
muistomerkki rikkoontuneen taulukiven tilalle Välikankaan hautausmaalla.
Simosen sukuhauta sijaitsee osaston kaksi laidalla ja sen suojelulle ei ole
merkittäviä perusteita alueen kokonaisilmeen säilyttämisen kannalta.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi ja esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
vahvistettavaksi, että Kuusankosken vanhalla hautausmaalla suojellaan
jatkossa 57 hautaa. Hautojen suojelu lopetetaan seuraavien hautojen
kohdalla esitetyistä syistä:
1. Pakkanen Valtter 14.02.07.6 A-B. Tämä poistetaan siksi kun sen kivet
ovat kallistuneet ja sen kunnostaminen tulisi kalliiksi. Hauta on jyrkässä
paikassa hautausmaan laidalla.
2. Antila Aino, 14.02.07.7 A-B. Tämä on edellisen vieressä ja siinä sivukivi
on lähtenyt kallistumaan. Kunnostus tulisi kalliiksi. Hauta on jyrkässä
paikassa hautausmaan laidalla.
3. Leino Ida, 14.01.19.5 a – d. Taulukivi vietiin hautaustoimen päällikön
päätöksellä Välikankaan hautausmaalle muistolehdon
yhteismuistomerkiksi.
4. Vahlberg Aino, 14.01.19.7 a – d. Jalkopään reunakivi vietiin
hautaustoimen päällikön päätöksellä Välikankaan hautausmaalle
muistolehdon yhteismuistomerkin aluskiveksi.
5. Backström Juhan, 14.08.09.3 a- b. Taulukivi on viety Muhniemen
hautausmaan muistolehdon yhteismuistomerkin aluskiveksi.
6. Simonen Liisa, 14.02.08.0002 a-b. Taulukivestä tehdään uusi
muistomerkki rikkoontuneen taulukiven tilalle Välikankaan hautausmaalla.
Simosen sukuhauta sijaitsee osaston kaksi laidalla ja sen suojelulle ei ole
merkittäviä perusteita alueen kokonaisilmeen säilyttämisen kannalta.
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§ 120

Lepolan siunauskappelityöryhmän selvitys

Diaarinumero

DKOU/24/03.03.02/2018

Valmistelija

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 8.10.2019/Jukka Reijo,
kiinteistöpäällikkö

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 8.10.2019, § 68:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti kokouksessaan 13.12.2017 (§
47), että Lepolan siunauskappeli puretetaan ja päätös lähetetään edelleen
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen
vahvistettavaksi. Kirkkohallitus vahvisti asian 5.4.2018.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 9.10.2018 (§ 25), yhteisen
kirkkoneuvoston 27.9.2018 (§ 83) esityksestä, että Lepolan
huoltorakennuksen vanha kukkakylmiö kunnostetaan vainajien säilytystilaksi,
johon alustavien suunnitelmien mukaan mahtuu 20 arkkupaikkaa. Kulku
säilytystiloihin rakennetaan huoltorakennuksen takaa puretun kasvihuoneen
puolelta. Siunaukset toimitetaan Keskuskirkossa, Vanhan hautausmaan
kappelissa ja tarvittaessa muissa yhtymän tiloissa.
Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Antero
Rossin tekemän esityksen, että ”oman pienen kappelin
rakentamisvaihtoehdot selvitetään erikseen”, joka lisättiin päätökseen.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 31.10.2018 lähettää pienen
kappelin rakentamisvaihtoehtojen selvittämisen kiinteistö- ja
hautauspalvelujohtokunnan valmisteluun.
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta nimesi kokouksessaan 7.2.2019, §
15, työryhmän selvittämään pienen siunauskappelin rakentamisvaihtoehtoja.
Johtokunta nimesi työryhmään kiinteistöpäällikkö Jukka Reijon,
kiinteistökehityssuunnittelija Edla Mäkelän, hautaustoimen päällikkö Teija
Marjamäen ja kirkkoherra Keijo Gärdströmin. Lisäksi johtokunta nimesi
keskuudestaan työryhmään Matti Kaarlenpojan ja Leo Pyöriän.
Työryhmä kokoontui kolme kertaa. Työryhmä totesi, että vaihtoehtoja on
kolme: vaihtoehto 1 on huoltorakennuksen verstastilaan rakennettava kappeli,
vaihtoehto 2 on uusi kappelirakennus huoltorakennuksen taakse ja vaihtoehto
3, että ei rakenneta mitään. Työryhmä kannatti vaihtoehtoa 1.
Huoltorakennuksen verstastilaan suunnitellun kappelin pohjapiirustus on
liitteenä 6. Tämän pohjalta Kaisu Metsärinne on laskenut kustannusarvion
(liite 7), joka on 560.000 € (sis. alv). Sisäseinät on arvioitu maalattaviksi ja
alakatot normaaliksi esim. kipsilevy tai akustinen avattava katto. Lattiat on
laskettu perushintaisella laatoituksella. Alapohja on laskettu uusittavaksi
muutosalueella. Oletuksena on vesikiertoinen lämmitys. Muutosalueelle on
laskettu uusia pattereita, mutta ei niille putkia. Iv-konehuoneen koko on
arvioitu melko suureksi katon palkkirakenteista johtuen, mutta yläpohjaan ei
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ole laskettu vahvistuksia. Iv-koneen koko on arvioitu muutosalueen mukaan.
Vesikatteen uusiminen on laskettu vain iv-konehuoneen kohdalle. Oleviin ja
jääviin tiloihin ei ole laskettu muutoksia.
Huoltorakennuksen taakse suunnitellun uuden kappelirakennuksen
asemapiirustus ja pohjapiirustus ovat liitteinä 8a ja 8b. Näiden pohjalta Kaisu
Metsärinne on laskenut kustannusarvion (liite 9), joka on 803.000 € (sis. alv).
Rakenteet ovat tavanomaista toimistotasoa ja sisäpinnat vastaavat kuin
huoltorakennuksen tiloissa. Piha-alue on laskettu rakennuksen ja katoksen
mukaan, ei paikoitusta. Lämmityksen tai muiden putkien lisäkustannuksia ei
ole laskettu, jos ne tuodaan jostain kaukaa.
Uudet kylmiötilat Lepolan huoltorakennuksessa on otettu käyttöön
syyskuussa 2019.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta lähettää Lepolan pienen kappelin
rakentamisvaihtoehtojen selvitykset yhteiselle kirkkoneuvostolle.
Käsittely

Keskustelun jälkeen Matti Kaarlenpoika esitti, että suunniteltu kappeli
toteutetaan huoltorakennuksen verstastilaan. Puheenjohtaja Leo Pyöriä
kannatti esitystä.

Päätös

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta lähettää Lepolan pienen kappelin rakentamisvaihtoehtojen selvitykset yhteiselle kirkkoneuvostolle. Lisäksi
johtokunta esittää, että suunniteltu kappeli toteutetaan huoltorakennuksen
verstastilaan.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Lepolan kappelin
rakentamisvaihtoehtojen selvitykset.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää asian etenemisestä ottaen huomioon
kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esityksen.
Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa päätöksen edelleen yhteiselle
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Käsittely kokouksessa: Vilkkaan keskustelun yhteydessä hallintojohtaja teki muutetun
päätösesityksen.
Hallintojohtajan kokouksessa muuttama päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Lepolan kappelin
rakentamisvaihtoehtojen selvitykset.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää asian etenemisestä ottaen huomioon
kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esityksen.
Yhteinen kirkkoneuvosto saattaa päätöksensä edelleen yhteiselle
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
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Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen Lepolan kappelin
rakentamisvaihtoehtojen selvitykset.
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi, että suunniteltu kappeli toteutetaan huoltorakennuksen
verstastilaan
kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esityksen mukaisesti.
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§ 121

Sippolan ohjausryhmän selvitys

Diaarinumero

DKOU/136/03.03.01/2018

Valmistelija

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 8.10.2019/Jukka Reijo,
kiinteistöpäällikkö

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta 8.10.2019, § 69:
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan 7.2.2019, § 14, esityksen
mukaisesti yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 21.2.2019, § 47,
1. ettei Sippolan seurakuntataloa ei korjata vaan talo puretaan,
2. 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 kiinteistökehityssuunnittelija Edla Mäkelän. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi ohjausryhmän
puheenjohtajaksi Matti Paakalan.
Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa. Ohjausryhmä laati uudisrakennuksen
tilaohjelman. Sen mukaan tarvitaan sali 70 henkilölle, keittiö, wc-tilat,
sosiaalitilat, naulakkotilat, toimistotila (toimii myös sakastina), siivoushuone ja
tekniset tilat. Salin tulee olla muunneltava monitoimitila myös pienryhmille ja
lapsille. Salitilojen korkeus tulee huomioida suunnittelussa. Lämmitysmuoto
on huomioitava. Rakennus voisi olla puurakenteinen (sekä runko että
verhoilu) ja harjakattoinen, räystäät vähintään 50 cm.
Tilaohjelman pohjalta arkkitehti Kari Mustonen suunnitteli uudisrakennuksen
luonnokset. Asemapiirros, pohjapiirustus, julkisivut (2 kpl) ja leikkaus ovat
liitteinä 10a-e. Kaisu Metsärinne laski kustannusarvion (tavoitehinta-arvio)
sekä asuntotasoisena (liite 11) että toimistotasoisena (liite 12).
Asuntotasoisena kustannusarvio on 1.185.000 € (sis. alv) ja toimistotasoisena
1.199.000 € (sis. alv). Asuntotasoisessa rakenteet ovat puurunkoiset ja
julkisivu puuverhous. Toisessa rakennusmateriaalien laatu ja kestävyys on
toimistorakennuksen tasoa, mikä nostaa kustannuksia rakennusteknisissä
töissä melko vähän. Kustannusarvioissa ei ole huomioitu nykyisen
seurakuntatalon purkua eikä vesi-, viemäri- ja sähköliittymille ole laskettu
lisäkustannuksia. Pihan muokkausta on laskettu 500 m2 eli lähinnä
rakennuksen ympäristö.
Edla Mäkelä laati tilavaraushahmotelman kirkkotilojen muutoksista (liite 13).
Kirkkosalin takaosaan on hahmoteltu keittiö ja wc-tilat sekä toisen portaan
paikalle hissi. Toiselle parvelle tulisi kokoontumistilaa. Parvien etuosasta tulisi
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toiset poistumistiet alas kirkkosaliin. Tämän pohjalta Kaisu Metsärinne on
laskenut karkean kustannusarvion (rakennusosa-arvio), joka on 722.000 €
(sis. alv), liite 14. Tähän on laskettu vesijohto ja viemäri keittiölle ja wc:lle
nykyisen seurakuntatalon putkista pihalta ja kirkon alla alapohjan alla
olevassa tilassa. Ilmanvaihdolle on laskettu joitain muutoksia eli keittiölle ja
wc:lle sekä parvella jotain muutoksia, koska kanavat ja päätelaitteet ovat
purettavassa parven porrastetussa lattiarakenteessa. Portaan ja hissin sekä
wc-tilojen alueelle on laskettu uusi alapohja. Poistumisportaat on laskettu
kevytrakenteisena nykyisen alapohjan varaan ja parven välipohjaan vain
pienet aukot. Kirkkosaliin on laskettu lähinnä uusien väliseinien maalausta ja
joitain paikkauksia muutosten takia. Uuden ulko-oven (pariovi) osalta
ulkoseinärakenteelle on laskettu jotain kustannuksia. Penkkien poisto on
oletettu olevan yksinkertaista eikä näin ollen vaadi isoja muutoksia tai
paikkauksia. Lämmitysmuoto säilyy nykyisellään.
Ohjausryhmä totesi, että pidemmällä tähtäimellä kirkon korjaus lisäisi kirkon
käyttöä. Tällä hetkellä kirkon esteettömyys ei ole kunnossa, näin saataisiin
ratkaistua myös tämä. Kirkon muutoksia ei tarvitse tehdä kaikkia kerralla,
vaan ne voisi tehdä osissa, jolloin kustannuksetkin jakautuvat useammalle
vuodelle. Kirkossa ei ole tällä hetkellä aputiloja (wc, keittiö) eikä parvelta toisia
poistumisteitä, mitkä jouduttaisiin mahdollisesti jossain vaiheessa joka
tapauksessa tekemään.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys
Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta esittää selvitykset
uudisrakennuksesta ja kirkkotilojen muokkaamisesta yhteiselle
kirkkoneuvostolle.
Käsittely

Keskustelun jälkeen johtokunta päätti lisäksi esittää, että jatketaan kirkon
muutossuunnitelmien kehittämistä niin, että kirkkoa pystytään käyttämään
monipuolisemmin. Erillisen seurakuntatalon suunnittelua ei enää jatketa.

Päätös

Kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunta esittää selvitykset
uudisrakennuksesta ja kirkkotilojen muokkaamisesta yhteiselle
kirkkoneuvostolle. Keskustelun jälkeen johtokunta päätti lisäksi esittää, että
jatketaan kirkon muutossuunnitelmien kehittämistä niin, että kirkkoa pystytään
käyttämään monipuolisemmin. Erillisen seurakuntatalon suunnittelua ei enää
jatketa.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen kiinteistö- ja hautauspalvelun
johtokunnan 8.10.2019, § 69, esittämät hankeselvitykset uudisrakennuksesta
ja kirkkotilojen muokkaamisesta purettavan seurakuntatalon sijaan.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää asian etenemisestä ottaen huomioon
kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan esityksen.
Käsittely kokouksessa:
Vilkkaan keskustelun aikana tehtiin kaksi päätösesityksestä poikkeavaa
muutosesitystä:
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1. Valtuutettu Sakari Smeds teki päätösesityksestä poikkeavan
muutosesityksen: ”Esitän hankkeen uudelleenvalmistelua.
Jatkovalmistelun yhteydessä tulee selvittää mm.
uudisrakentamisvaihtoehdon osalta kustannuksiltaan edullisimmat
vaihtoehdot ja tilojen vuokrausmahdollisuudet”, kokouksen
puheenjohtaja Jouko Leppänen kannatti esitettyä muutosesitystä.
Koska oli esitetty kannatettu muutosesitys, suoritettiin äänestys; ne,
jotka kannattivat hallintojohtajan tekemää päätösesitystä, äänestivät
JAA, ne, jotka kannattivat esitettyä muutosesitystä, äänestivät EI.
Äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 4: Hinkkanen Tero, Janhunen
Ritva, Vainio Juha ja Ylikangas Kimmo, EI-ääniä annettiin 5: Jaakkola
Alpo, Piepponen Kiia, Rossi Antero, Smeds Sakari ja Leppänen Jouko,
äänestyksessä TYHJÄn äänen antoi Hannele Viljakainen. Kokouksen
päätöksenä kannatettu muutosesitys tuli voimaan äänin 5 – 4.
2. Valtuutettu Alpo Jaakkola teki päätösesityksestä poikkeavan
muutosesityksen: ”Yhtyeinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen
kiinteistö- ja hautauspalvelun johtokunnan 8.10.2019, § 69, esittämät
hankeselvitykset uudisrakennuksesta ja kirkkotilojen muokkaamisesta
seurakuntatalon sijaan. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että
Sippolan kirkon muutossuunnitelmien kehittämistä jatketaan. Erillisen
seurakuntalon suunnittelua jatketaan, jos tilavarausohjelman mukaisia
kirkkotilan muutoksia ei voida toteuttaa kustannusten huomattavan
nousun, viranomaislupien epäämisen tai jonkin muun syyn takia”.
Muutosesitystä ei kannatettu.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti äänin 5 – 4, että kannatetun Sakari Smedsin
tekemän muutosesityksen mukaisesti hanke laitetaan uudelleenvalmisteluun,
jossa jatkovalmistelun yhteydessä tulee selvittää mm.
uudisrakentamisvaihtoehdon osalta kustannuksiltaan edullisimmat
vaihtoehdot ja tilojen vuokrausmahdollisuudet.
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§ 122

Kehitysvammaistyön pastorin viran maksuosuus, Taipaleen seurakunta

Diaarinumero

DKOU/141/02.00.01/2019

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Kouvolan seurakuntayhtymä huolehtii yhteistyössä Etelä-Karjalan ja
Kymenlaakson seurakuntien ja Ruotsinpyhtään seurakunnan
kehitysvammaisten, heidän vanhempiensa sekä Kuusaan
kuntoutuskeskuksen ja palvelukotien hengellisestä huollosta. Tätä tarkoitusta
varten Kouvolan seurakuntayhtymässä on kehitysvammaistyön pastorein
virka.
Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakunnat ovat olleet sopijaseurakuntina
vuoden 2018 loppuun asti, niiden yhteenlaskettu maksuosuus on ollut noin
2500 € vuodessa.
1.1.2019 Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakunnat lakkautettiin, jäsenien
tultua perustetun Taipaleen seurakunnan jäseniksi.
Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvosto, 11.9.2019, § 134 (pöytäkirjanote
liitteenä 15), lähettää Kouvolan seurakuntayhtymän yhteiselle
kirkkoneuvostolle tiedoksi kokouspäätöksensä, ettei Taipaleen seurakunta
osallistu Kouvolan seurakuntayhtymän kehitysvammaistyön pastorin viran
kustannuksiin 1.1.2019 alkaen. Taipaleen seurakunnalla ei ole sopimusta
kehitysvammaistyön pastorin virankustannuksiin osallistumisesta eikä ko.
sopimuksen solminen ole Taipaleen seurakunnan osalta
tarkoituksenmukaista ja perusteltua.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvoston,
11.9.2019, § 134, kokouspäätöksen tiedokseen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi Taipaleen seurakunnan kirkkoneuvoston,
11.9.2019, § 134, kokouspäätöksen tiedokseen.
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§ 123

Maarit Kenttälän eroilmoitus luottamustoimista

Diaarinumero

DKOU/213/00.00.01/2018

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
20.9.2019 saapuneella sähköilmoituksella Kouvolan seurakunnasta valittu
yhteisen kirkkovaltuuston- ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsen sekä
sairaalasielunhoidon vastuuryhmän yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Maarit
Kenttälä ilmoittaa eroavansa kaikista Kouvolan seurakuntayhtymän
luottamustoimista kirkkolain 23:4 mukaisesti menettäessään
vaalikelpoisuutensa 1.10.2019 alkaen. Maarit Kenttälä on valittu yli 6 kk
kestävään virkasuhteeseen Anjalankosken seurakunnan määräaikaiseen
virkaan ajalle 1.10.2019 – 10.7.2020, Anjalankosken seurakuntaneuvoston
päätös 5.9.2019, § 78 ja kirkkoherra Eija Murron viranhaltijapäätös
43/23.9.2019.

Hallintojohtajan päätösesitys:
1.

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Maarit Kenttälän,
20.9.2019, jättämän eroilmoituksen.

2.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se






3.

toteaa Maarit Kenttälän menettäneen
vaalikelpoisuutensa 1.10.2019 alkaen ottaessaan yli 6 kk
kestävän viransijaisuuden Kouvolan
seurakuntayhtymään kuuluvassa Anjalankosken
seurakunnassa, KL 23:4
nimeää yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi
Kouvolan seurakunnan listalta ensimmäisenä
varajäsenenä olevan Maija Aarnion, joka kutsutaan
yhteisen kirkkovaltuuston, 12.12.2019, kokoukseen
Maarit Kenttälän sijaan
yhteinen kirkkovaltuusto toimittaa yhteisen
kirkkoneuvoston jäsenen vaalin Maarit Kenttälän
paikalle.

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston edustajan
sairaalasielunhoidon vastuuryhmään jäljellä olevaksi kaudeksi vuoden
2020 loppuun.

Päätös:
1.

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen Maarit Kenttälän,
20.9.2019, jättämän eroilmoituksen.

2.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se


toteaa Maarit Kenttälän menettäneen
vaalikelpoisuutensa 1.10.2019 alkaen ottaessaan yli 6 kk
kestävän viransijaisuuden Kouvolan
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seurakuntayhtymään kuuluvassa Anjalankosken
seurakunnassa, KL 23:4
nimeää yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi
Kouvolan seurakunnan listalta ensimmäisenä
varajäsenenä olevan Maija Aarnion, joka kutsutaan
yhteisen kirkkovaltuuston, 12.12.2019, kokoukseen
Maarit Kenttälän sijaan
yhteinen kirkkovaltuusto toimittaa yhteisen
kirkkoneuvoston jäsenen vaalin Maarit Kenttälän
paikalle.

3. Yhteinen kirkkoneuvosto jätti pöydälle yhteisen kirkkoneuvoston
edustajan valinnan sairaalasielunhoidon vastuuryhmään jäljellä
olevaksi kaudeksi, vuoden 2020 loppuun.
Valinta käsitellään
yhteisen kirkkoneuvoston tammikuun kokouksessa.

Pöytäkirja

8/2019

25

31.10.2019
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 124

Voikkaan kirkon seurakuntamestarin eroilmoitus

Diaarinumero

DKOU/59/01.01.03/2019

Valmistelija

Jukka Reijo, kiinteistöpäällikkö

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
Seurakuntamestari Jaakko Nikamaa pyytää eroa eläkkeelle siirtymisen
johdosta 1.1.2020 alkaen Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntamestarin
virasta 26.9.2019 allekirjoittamallaan ilmoituksella, liite 16.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen seurakuntamestari Jaakko
Nikamaan eroilmoituksen 1.1.2020 alkaen.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen seurakuntamestari Jaakko
Nikamaan eroilmoituksen 1.1.2020 alkaen.
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§ 125

Kevään 2020 yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäivät

Valmistelija

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja

Esittelijä

Matti Ilmivalta, hallintojohtaja
KJ 9:1 mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan.
Ehdotus yhteisen kirkkoneuvoston kokousajankohdiksi kevätkaudella 2020:
Kokoukset pidetään kello 17.00 torstaisin Kuusankosken
seurakuntakeskuksen salissa. Päivämäärät ovat seuraavat:
to 23.1.
to 20.2.
to 26.3.
to 23.4. ja
to 28.5.2020
Yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivä on to 11.6.2020.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää kokousaikataulusta edellä esitetyn
mukaisesti ja merkitsee yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivän tiedoksi.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokousaikataulusta edellä esitetyn mukaisesti
ja merkitsi yhteisen kirkkovaltuuston kokouspäivän tiedoksi.
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§ 126

Johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot

Yhtymän johtavien viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä
työmuotoja koskevat päätösluettelot ajalta 19.8. – 18.10.2019 on
liitteenä 17.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen yhtymän johtavien
viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat
päätösluettelot ajalta 19.8. – 18.10.2019.
Päätös:

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen yhtymän johtavien
viranhaltijoiden ja yhteisen kirkkoneuvoston pj:n yhteisiä työmuotoja koskevat
päätösluettelot ajalta 19.8. – 18.10.2019.
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§ 127

Ilmoitusasiat
Kouvolan kaupungin vammaisneuvosto on lähettänyt kokouksensa
17.10.2019, §:t 29 ja 30, Kouvolan seurakuntayhtymälle tiedoksi.
Pöytäkirjan otteet liitetään pöytäkirjaan.
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§ 128

Muut asiat
Ei muita asioita.
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§ 129

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00 todeten, että oikaisuvaatimusohjeet ovat
pöytäkirjan viimeisessä pykälässä.

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 1.11.2019
KIIA PIEPPONEN
Kiia Piepponen
pöytäkirjantarkastaja

ANTERO ROSSI
Antero Rossi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kouvolan seurakuntayhtymän hallintopalvelujen
toimistossa 4.-18.11.2019.
Kuulutus on julkipantuna Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan
seurakuntien ilmoitustauluilla 22.10.2019.
KIMMO YLIKANGAS
Kimmo Ylikangas
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra
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§ 130

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

112,114,118,119,120,121,122,123:12,124,125,126,127,128,129

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

113,117,123:3

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24. luvun 3. §:n 2. momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä,
joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät

115,116

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 päätök-

Pöytäkirja

8/2019

32

31.10.2019
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto
sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla
vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla).
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteella oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisu

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

Valitusosoitus

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Puhelin
Sähköposti

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
029 56 42501
029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502
ita-suomi.hao(at)oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus,
pöytäkirjan pykälät
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Hallintovalitus,
pöytäkirjan pykälät
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää.
Valitusviranomainen

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Sähköposti

Kirkkokatu 10 (PL 122) 50101 Mikkeli
mikkeli.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Valitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Faksi
Sähköposti

Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29, 00023 Valtioneuvosto
09 135 9335, kirjaamo
kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn
ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Valitusviranomainen
Osoite
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta.

Pöytäkirja
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31.10.2019
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana
on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla
on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei
voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli
hankinnan arvo ylittää hankintalain 15. §:n mukaisen kynnysarvon.
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.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1445/2015) 2. §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksuja seuraavasti, jollei lain 6. tai 7. §:istä muuta johdu.
Hallinto-oikeudet
250 €
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Markkinaoikeus
Julkinen hankinta alle 1.000.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
Yksityishenkilön maksu

2.000 €
4.000 €
6.000 €
500 €

