Pöytäkirja

2/2019

14.02.2019
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteisen kirkkovaltuuston kokous
Kokousaika

14.02.2019 klo 17:00

Kokouspaikka

Kuusankosken srk-keskuksen Sali, Maunukselantie 3 B, Kuusankoski

Osallistujat

Lehtomäki Elina
Rikala Tuula

IV
I

puheenjohtaja, Anjalankoski
varapuheenjohtaja, Kuusankoski

Anjalankosken seurakunta (9)
Jaakkola Alpo
Kirkkopelto-Marttila Anita
Paakala Matti
Rasi Merja
Raukko Jussi
Tuomala Hannu
Vainio Marja-Leena
Viljakainen Hannele

II
IV
IV
II
I
IV
III
III

Kirkko keskellä elämää
Yhdessä seurakuntaa rakentamaan
Yhdessä seurakuntaa rakentamaan
Kirkko keskellä elämää
Minun kirkkoni kuuluu kaikille
Yhdessä seurakuntaa rakentamaan
Kansankirkko
Kansankirkko

I
II
II
II
II

Ehdokaslista Ruiskukat
Ehdokaslista Kirkon puolesta
Ehdokaslista Kirkon puolesta
Ehdokaslista Kirkon puolesta
Ehdokaslista Kirkon puolesta

Elimäen seurakunta (6)
Hinkkanen Tero
Lehtola Helena
Parkko Silja
Puonti Matti
Suokas Vesa

Kouvolan seurakunta (16)
Aikio Jenni
Brownie Marjo
Kaarlenpoika Matti
Kailio Jarmo
Kangas Juho
Kaskiaho Keijo
Kenttälä Maarit
Laine Kasimir
Larikka Merja
Leppänen Jouko
Mattila Minna-Kristiina
Ojala Anna
Ojanen Jutta
Palosara Iiro
Sahamies Arto
Vainio Vesa

III
II
II
II
II
III
II
II
III
III
III
III
III
III
II
II

Kouvolan seurakuntaväki
Seurakunta eläväksi
Seurakunta eläväksi
Seurakunta eläväksi
Seurakunta eläväksi
Kouvolan seurakuntaväki
Seurakunta eläväksi
Kouvolan seurakuntaväki
Kouvolan seurakuntaväki
Kouvolan seurakuntaväki
Antero Rossin varajäsen
Kouvolan seurakuntaväki
Kouvolan seurakuntaväki
Kouvolan seurakuntaväki
Seurakunta eläväksi
Seurakunta eläväksi

Kuusankosken seurakunta (12)
Forssell AulisI
Grönlund Reino
Hartikainen Jutta
Honkimaa Joonas
Janhunen Ritva
Koivikko Niina

Vastuuseen Kotiseurakunnasta
I
Vastuuseen Kotiseurakunnasta
I
Vastuuseen Kotiseurakunnasta
I
Vastuuseen Kotiseurakunnasta
I
Vastuuseen Kotiseurakunnasta
I
Vastuuseen Kotiseurakunnasta
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Lindberg Jyrki
Littman Hannele
Nyberg Timo
Nöjd Riku
Vainio Juha

I
I
I
I
I

Vastuuseen Kotiseurakunnasta
Vastuuseen Kotiseurakunnasta
Vastuuseen Kotiseurakunnasta
Marko Flöjtin varajäsen
Vastuuseen Kotiseurakunnasta

Lehto Erkki
Nurmi Liisa
Oinas Ari
Pasi Kari
Pyötsiä Vesa
Puuri Ari
Smeds Sakari
Varvikko Mika

II
I
II
II
I
I
I
I

Kotiseurakuntamme Valkeala
Elävä seurakunta
Kotiseurakuntamme Valkeala
Kotiseurakuntamme Valkeala
Elävä seurakunta
Elävä seurakunta
Elävä seurakunta
Elävä seurakunta

Piepponen Kiia

yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

Ylikangas Kimmo
Blom Laura

yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Kuusankosken seurakunnan kirkkoherra
viestintäpäällikkö

Murto Eija
Gärsdström Keijo
Larvi Merja

Anjalankosken seurakunnan kirkkoherra
Kouvolan seurakunnan kirkkoherra
Valkealan seurakunnan vt. kirkkoherra

Lahti Jyrki
Reijo Jukka
Rimpiläinen Tuomas
Sirén Sirpa

tietohallintopäällikkö
kiinteistöpäällikkö
talouspäällikkö
johtava toimistosihteeri

Valapuro Kirsi

hallintosihteeri, sihteeri

Kutsuttuna

Metsärinne Kaisu

diplomi-insinööri, § 21

Poissa

Flöjt Marko

I

Rossi Antero
Ylä-Outinen Mia
Hämäläinen Kirsi
Kajander Tero
Laine-Haimi Sirkka

III
II

Valkealan seurakunta (8)

Marjamäki Teija
Räty Mia
Ylikangas Tuula

Vastuuseen Kotiseurakunnasta,
Kuusankoski
Kouvolan seurakuntaväki
Ehdokaslista Kirkon puolesta
Elimäen seurakunnan kirkkoherra
kehitysvammaistyön pastori
perheasiain neuvottelukeskuksen
johtaja
hautaustoimen päällikkö
johtava sairaalapastori
Elimäen kirkkoherran sijainen
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§ 20

Kokoustiedot

Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 §:n mukaisesti kokouksen alussa oli
Valkealan kirkkoherra Merja Larvin pitämä alkuhartaus, jonka jälkeen
luottamushenkilöille Tervetuloa luottamushenkilöksi -info: viestintäpäällikkö
Laura Blom, kiinteistöpäällikkö Jukka Reijo, talouspäällikkö Tuomas
Rimpiläinen ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Ylikangas.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7:4,1 mukaan, että
saapuvilla on enemmän kuin puolet silloisista jäsenistä, mikä nimenhuudolla
todetaan.
Todetaan kokoukseen saapumatta jääneiden ilmoittamat esteet ja valtuutetaan
heidän tilalleen kutsutut varajäsenet osallistumaan kokoukseen.
Flöjt Marko ilmoitti esteen 19.1.2019, kutsuttu Nöjd Riku, joka oli paikalla,
Rossi Antero ilmoitti esteen 6.2.2019, kutsuttu Pelkonen Kari, joka ilmoitti
esteen 6.2.2019, kutsuttu Mattila Minna Kristiina, joka oli paikalla.
KJ 8:5,2 mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja
siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjantarkastus
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto
valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Puheenjohtaja päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajiksi Aulis
Forsell ja Reino Grönlund.
Ehdotetaan myös, että pöytäkirjantarkastajat toimisivat kokouksessa
ääntenlaskijoina tarvittaessa.
Tarkastusajankohdaksi esitetään perjantai 15.2.2019 klo 13.00 -16.00
sähköisesti. Allekirjoitukset viikolla 9 Kuusankosken seurakuntakeskus,
Maunukselantie 3 A, III kerros, hallintosihteerin työhuone.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kokouksen työjärjestys
Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat otetaan
esityslistalla puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei
valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan mukaisen asioiden
käsittelyjärjestyksen
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja

2/2019

3

14.02.2019
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkovaltuusto

§ 21

Myllykosken kirkon laajennus, YKN 31.1.2019

Diaarinumero

DKOU/138/03.03.03/2018

Valmistelija

Jukka Reijo, kiinteistöpäällikkö, p. 040 065 0981

Esittelijä

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.1.2019/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.

Pöytäkirja

2/2019

4

14.02.2019
Kouvolan seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkovaltuusto
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 hankkeen.
Yhteisen kirkkoneuvoston 31.1.2019, § 28, päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle äänin 8 - 4, 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:
Käsittelyn alkuun oli kolme pyydettyä alustuspuheenvuoroa; Kaisu Metsärinne, Jukka
Reijo ja Kimmo Ylikangas.
Vilkkaan yleiskeskustelun yhteydessä valtuutettu Marja-Leena Vainio teki valtuutettu
Jussi Raukon kannattamana pohjaesityksestä poikkeavan muutosesityksen, jossa hän
esitti, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy esittelyssä olleen vaihtoehto A:n eli
jatketaan suunnitelmien mukaisesti saaduilla urakkatarjouksilla anoen lisämäärärahaa
yhteiseltä kirkkovaltuustolta.
Valtuutettu Erkki Lehto teki pohjaesityksestä poikkeavan esityksen, jossa hän esitti,
että rakennetaan erillinen toimitila Myllykoskelle.
Erkki Lehdon esitystä ei kannatettu.
Koska kokouksessa oli tehty kannatettu muutosesitys, suoritettiin äänestys, jossa ne
valtuutetut, jotka kannattavat yhteisen kirkkoneuvoston tekemää pohjaesitystä,
lausuvat nimenhuutoäänestyksessä JAA, ne valtuutetut, jotka kannattavat tehtyä
muutosesitystä, lausuvat nimenhuutoäänestyksessä EI.
JAA –ääniä antoivat Aikio Jenni, Brownie Marjo, Nödj Riku, Forsell Aulis, Grönlund
Reino, Hartikainen Jutta, Hinkkanen Tero, Honkimaa Joonas, Janhunen Ritva,
Kaarlenpoika Matti, Kailio Jarmo, Kangas Juho, Kaskiaho Keijo, Kenttälä Maarit,
Koivikko Niina, Laine Kasimir, Larikka Merja, Lehto Erkki, Lehtola Helena, Leppänen
Jouko, Lindberg Jyrki, Littman Hannele, Nurmi Liisa, Nyberg Timo, Oinas Ari, Ojala
Anna, Ojanen Jutta, Palosara Iiro, Parkko Silja, Pasi Kari, Puonti Matti, Pyötsiä Vesa,
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Puuri Ari, Rikala Tuula, Mattila Minna-Kristiina, Sahamies Arto, Suokas Vesa, Smeds
Sakari,
Vainio Juha, Vainio Vesa, Varvikko Mika, yhteensä 41 valtuutettua.
EI –ääniä antoivat Jaakkola Alpo, Kirkkopelto-Marttila Anita, Paakala Matti, Rasi Merja,
Raukko Jussi, Tuomala Hannu, Vainio Marja-Leena, Viljakainen Hannele, Lehtomäki
Elina, yhteensä 9 valtuutettua.
Äänestyksen tuloksena todetaan, että yhteisen kirkkoneuvoston päätösesitys
hyväksyttiin äänin 41 - 9.
Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi äänin 41 - 9, 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.
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§ 22

Ilmoitusasiat
Valtuutetuille tiedoksi pöydille jaettu kutsu, jossa Kouvolan seurakuntayhtymän
ympäristötyöryhmä ja Valkealan seurakunnan aikuistyö kutsuvat yhtymän ja sen
seurakuntien luottamushenkilöitä Kouvolan seurakuntakeskuksen Maria-salissa
pidettävään ympäristöpäivään la 6.4.2019 klo 13.00 – 16.30.
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§ 23

Aloitteet
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 4 §:n mukaan, jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa
jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys
valtuuston
puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se
kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
Puheenjohtaja Elina Lehtomäelle on toimitettu 25.1.2019 valtuutettu Keijo
Kaskiahon jättämä aloite, jonka otsikkona ”Vammaisuuden huomioiminen
seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnassa”.
”Kirkkovaltuusto

ALOITE

25.1.2019

VAMMAISUUDEN HUOMIOIMINEN SEURAKUNTAYHTYMÄN JA
SEURAKUNTIEN TOIMINNASSA.
Kaikissa seurakuntien toiminnoissa on otettava huomioon vammaiset
henkilöt ja heidän tarpeensa. Usein vammaisina pidetään ainoastaan
liikuntavammaisia henkilöitä, mutta myös erilaiset aistivammaiset henkilöt
on huomioitava.
Vammaisuuden huomioiminen koskee kaikkea seurakuntien ja yhtymän toimintoja
ja seuraavia yhtymän paikkoja:
- kirkkoja
- seurakuntakeskuksia
- leirikeskuksia ja toimintakeskuksia
- hautausmaita ja siunauskappeleita
Tarkoitus on, että edellä mainitut paikat ovat kaikille saavutettavissa. Tämä
tarkoittaa, että on tarpeellinen määrä inva-pysäköintipaikkoja (3.60 leveä),
tarvittavat luiskat sisäänpääsyihin (luiskan kaltevuus saa olla ulkotiloissa 5%),
kevyesti avautuvat ovet, inva-vessat jne.
Näiden lisäksi on huomioitava aistivammaiset henkilöt. Näitä ovat esim sokeat,
huonokuuloiset ja kuurot sekä henkilöt, jotka eivät voi olla tiloissa, joissa käytetään
hajusteita.
Kirkkohallitus hyväksyi vuonna 2003 Vammaispoliittisenohjelman. Ohjelma on vielä
täysin ajankohtainen. Sen esittämiä ohjeita on meidänkin yhtymän toiminnoissa
otettava vakavasti huomioon. Tällä hetkellä on useissa isoissa seurakunnissa ja
yhtymissä Vammaisneuvostot.
Toivon, että Yhteinen kirkkovaltuusto ottaa vammaisuuden huomioon
omissa suunnitelmissa ja ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Keijo Kaskiaho
Valtuutettu”
Puheenjohtajan päätöksellä Keijo Kaskiahon aloite toimitetaan viipymättä yhteisen
kirkkoneuvoston valmisteluun.
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§ 24

Muutoksenhaku ja kokouksen päätös
Puheenjohtaja toteaa, että muutoksenhakuohjeet ovat pykälässä 25 ja päätti
kokouksen klo 19.05.

Allekirjoitukset

Pöytäkirjantarkastus

ELINA LEHTOMÄKI

KIRSI VALAPURO

Elina Lehtomäki
puheenjohtaja

Kirsi Valapuro
sihteeri

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten mukaiseksi.
Kouvola 15.2.2019

AULIS FORSELL

REINO GRÖNLUND

Aulis Forsell

Reino Grönlund

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 18.2. – 19.3.2019 Kouvolan
seurakuntayhtymän hallintopalvelujen toimistossa, Maunukselantie 3 A,
kolmas kerros, 45700 Kuusankoski.
Kuulutus on Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan
seurakuntien ilmoitustauluilla 6.2 – 19.3.2019.

ELINA LEHTOMÄKI
Elina Lehtomäki
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
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§ 25
Valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
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

20, 22, 23, 24, 25

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 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.
Pöytäkirjan pykälät ja
valituskieltojen perusteet
HANKINTAOIKAISU
Hankintaoik
aisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun
(Hankintalaki 80–83 §).

ratkaisuun

Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite: Maunukselantie 3, 45700 KUUSANKOSKI
Postiosoite: Pl 41, 45701 KUUSANKOSKI
Telekopio:
Sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi
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.
Hankintaoik
aisun 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, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.

Valitusosoitus
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30
päivää:
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Pöytäkirjan pykälät
Valitusviranomainen

21
Itä-Suomen hallinto-oikeus

Osoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

Minna Canthin katu 64 (PL 1744) 70701 Kuopio
029 564 2502 asiakaspalvelu
029 564 2501
ita-suomi.hao(at)oikeus.fi

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

Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli

Pöytäkirjan pykälät
Osoite
Puhelin
Fax
Sähköposti

Kirkkokatu 10 (PL 122) 50101 Mikkeli
015 321 600
015 321 6016
mikkeli.tuomiokapitulivl.fi

Valitusviranomainen

Kirkkohallitus

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

Eteläranta 8, Helsinki
PL 210, 00131 Helsinki
09 180 21
09 180 2350
kirkkohallitus@evl.fi

Valitusviranomainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Pöytäkirjan pykälät
Käyntiosoite
Postiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

Meritullinkatu 10, Helsinki
PL 29, 00023 Valtioneuvosto
0295 16001
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 ilmoit-

Pöytäkirja

2/2019

12

14.02.2019
Kouvolan kirkkovaltuusto
seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteinen
tamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Valitusviranomainen
Osoite
Puhelin
Faksi
Sähköpostiosoite

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 43300
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. 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 €
2.000 €
Julkinen hankinta 1.000.000–10.000.000 €
4.000 €
Julkinen hankinta vähintään 10.000.000 €
6.000 €
Yksityishenkilön maksu
500 €

