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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti pienen alkuhartauden.

49 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KL 7:4 mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla.
KJ 9:1,2 mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston
päättämällä tavalla.
Kokouskutsu on postitettu 20.05.2016

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN:n päätös

Todettiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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TYÖJÄRJESTYS

Esitys

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

51 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITÄMINEN
Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkistajaa,
tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (KN ohjesääntö 2
§ 6,2).

Esitys

Pöytäkirjan tarkistajiksi valitaan kaksi jäsentä (KJ 7:6). Aakkosjärjestyksen
mukaan vuorossa ovat Lilja Kilpeläinen ja Jaakko Korhonen .
Pöytäkirja tarkistetaan taloustoimistossa viimeistään perjantaina 3.6.2016 ja
pidetään yleisesti nähtävänä 6.6.2016 alkaen.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Toimeenpano

Tiedoksi
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RIPPIKOULUSUUNNITELMA 2017 - 2019

Valmistelu

Vt. kirkkoherra

Esittely

Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosittain rippikoulun kolmivuotisen
runkosuunnitelman ja rippikoulutyön vuosisuunnitelman (Nurmeksen
seurakunnan rippikoulun ohjesääntö 2§/2004).
Kaikki rippikoulutyötä tekevät työntekijät pitivät yhteisen
suunnittelupalaverin, jonka pohjalta kasvatuksen työalasta vastaava pappi ja
nuorisotyönohjaaja ovat laatineet rippikoulusuunnitelman vuosille 2017–
2019 (Liite 1/52§). Samalla laadittiin myös yksityiskohtaisempi suunnitelma
vuoden 2017 rippikoulua varten (Liite 2/52§).

Esitys

Kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulusuunnitelman 2017-2019 ja
yksityiskohtaisemman rippikoulun vuosisuunnitelman 2017.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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MAHDOLLISUUS MUUTOKSEEN - MEDIAMISSIO

Valmistelu

Vt. kirkkoherra

Esittely

”Mahdollisuus muutokseen” on Pohjois-Karjalan seurakuntien ja IRRTV:n
suuri mediakampanja syys-lokakuussa 2016 Pohjois-Karjalassa.
Päätoimijana on yleiskristillinen lähetysjärjestö IRRTV. Syksyllä 2015
kirkkoherra Reijo Tuokkola on saanut tapahtumaan liittyvää postia:
sitoutumislomakkeen (Liite 1/53§) ja luettelon vapaaehtoistehtävistä (Liite
2/53§). Tuokkola ei ole katsonut aiheelliseksi Nurmeksen seurakunnan
sitoutumista mission järjestäjäksi.
Toukokuun 12. päivänä 2016 Veikko Jaaranen toimitti 28 nimeä sisältävän
Nurmeksen ev.lut.seurakunnalle osoitetun vetoomuksen, jossa sanotaan: ”Me
allekirjoittaneet toivomme, että kotiseurakuntamme lähtee mukaan ensi
syksynä toteutettavaan Pohjois-Karjalan missiotapahtumaan. Missiokirja
”Elämäsi mahdollisuus” lähetetään joka talouteen Pohjois-Karjalassa.
Missioon mukaan lähteminen merkitsisi, että seurakunnasta tulisi nimetä
henkilö/tiimi, joka koordinoi mission toteuttamista em. sitoutumislomakkeen
mukaisesti. Tällä aikataululla moneen kohtaan mukaan lähteminen on
mahdotonta. Missioon mukaan lähteminen ei ole seurakunnan
toimintasuunnitelmassa eikä talousarviossa. Vapaaehtoisten koulutuksen
pidempi jakso on myös jo pidetty. Osallistumismaksu Nurmeksen kokoiselta
seurakunnalta olisi 2500€ ja vaatisi siis lisämäärärahan anomisen.
Kirkkoherra Markus Kontiainen kertoi puhelinkeskustelussa tehneensä
Rääkkylän seurakunnassa viime syksynä saman linjauksen kuin Tuokkola
Nurmeksessa. Hänen mukaansa Nurmeksessakaan ei ole mielekästä lähteä
totetuttamaan missiota tällä aikataululla. Seurakuntamme on syksyllä 2016
valmistautumassa oman kirkkomme merkkitapahtumaan, reformaation 2017
juhlavuoteen. Resurssit on mielekästä ohjata siihen.
IRRTV yhteistyötahoineen toteuttaa mission Nurmeksessa joka tapauksessa
ja missiokirja jaetaan jokaiseen kotiin riippumatta Nurmeksen seurakunnan
sitoutumisesta.

Esitys

Seurakuntalaisten vetoomus Mahdollisuus muutokseen -missiotapahtumaan
mukaan lähtemiseksi ei aiheuta toimenpiteitä. Tapahtuman puolesta
rukoillaan ja ollaan valmiita keskustelemaan ihmisten kanssa jokaiseen
kotiin jaettavan kirjan aiheuttamista kysymyksistä. Tarvittaessa aloitetaan
seurakunnassa "ensi askel"-tyyppinen ryhmä mission jälkeen
seurakuntayhteyttä etsiville ihmisille.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Tiedoksi
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NURMEKSEN SEURAKUNNAN EDUSTAJAT

Valmistelu

Vt.kirkkoherra

Esittely

Palvelun johtokunta esittää että Nurmeksen seurakunnan edustajaksi Suomen
Lähetysseuran vuosikokoukseen 11.6. Vihtiin lähetetään Markku Siira ja
Kansanlähetyspäivien kutsuvierastilaisuuteen 2.7.Ryttylään Pirjo
Martikainen ja Seppo Martikainen.
Matka- ja yöpymiskustannukset korvataan edullisinta mielekästä vaihtoehtoa
käyttäen.

Esitys

Nurmeksen seurakunnan edustajaksi Suomen Lähetysseuran
vuosikokoukseen 11.6. Vihtiin lähetetään Markku Siira ja
Kansanlähetyspäivien kutsuvierastilaisuuteen 2.7.Ryttylään Pirjo
Martikainen ja Seppo Martikainen.
Matka- ja yöpymiskustannukset korvataan edullisinta mielekästä vaihtoehtoa
käyttäen.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti. Varahenkilöksi Kansanlähetyspäiville nimettiin
Armi Kurki.
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METSÄSTYSVUOKRASOPIMUS KUOHATIN ERÄVEIKOT RY

Valmistelu

Talouspäällikkö

Esittely

Kuohatin Eräveikot ry anoo metsästysvuokrasopimusten uusimista kaiken
riistan metsästykseen Tetrisalo II palstalle ja Mustapuro 78:1 palstalle.
Tetrisalo II 19:13 palstan (48,53 ha) vuokrasopimus on päättynyt 30.8.2015.
Mustapuro 78:1 palstan (12,95 ha) vuokrasopimus päättyy 31.12.2016.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Kuohatin Eräveikot ry:lle kaiken riistan
metsästysoikeuden Tetrisalo II 19:13 palstalle (48,53 ha) ajalle 1.9.2016 –
31.8.2021 sekä Mustapuro 78:1 palstalle (12,95 ha) ajalle 1.1.2017 –
31.12.2021. Metsästysoikeuden vuosivuokrana peritään 0,68 €/ha + alv.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Toimeenpano

Tiedoksi
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VALVONTAKAMERAT

Valmistelu

Talouspäällikkö

Esittely

Talousarviossa on määrärahat kirkon ja siunauskappelin kameravalvonnan
järjestämiseksi.
Seurakuntakeskuksessa on kameravalvonta, mutta järjestelmä kaipaa
ajantasaistamista (oma tallennin).
Vanha Tapuli on hyvä liittää myös valvontaan.
Kirkkohallitus on kilpailuttanut kuntahankintojen kanssa yhteistyössä
toimittajan ja valinnut toimittajaksi Lan & Wan Communication Oy:n
Valvontakamerajärjestelmien toimittamisesta ovat olleet kiinnostuneita myös
Vartiointi Tanskanen Oy sekä Stanley Security, jotka ovat antaneet hintaarvionsa.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää turvallisuustason ja päättää tehdä
valvontakamerahankinnan (leasing) kirkkohallituksen kilpailuttaman Lan &
Wan Communication Oy:n kanssa.(liite 1 § 56).

KN:n päätös

Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta.
Talouspäällikkö muutti esitystä kokouksessa seuraavasti: kirkkoneuvosto
päättää turvallisuustason ja jättää asian vielä jatkoselvityksiä varten pöydälle
päätettäväksi myöhemmin.
Kirkkoneuvosto päätti, että ulos hankitaan tallentavat kamerat ja sisätiloihin
livekamerat. Tapuli otetaan mukaan kameravalvontaan.
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TRAKTORIN HANKINTA

Valmistelu

Talouspäällikkö

Esittely

Traktorin kilpailuttaminen tapahtui Joensuun hankintatoimen kautta.
Tarjousten määräaika päättyi 6.5.2016 klo 14:oo mennessä. Tarjouksia
saapui yksi Agco Suomi Oy 29.4.2016.
Tarjous on liitteenä 1 § 57.

Esitys

Kirkkoneuvosto päättää hankkia Valtra N123D traktorin tarjouksen
mukaisesti Agco Suomi Oy:ltä. Hinta 114.000,00 (sis.alv). Tarjous sisältää
myös koulutuksen.
Kirkkoneuvosto päättää pyytää kirkkovaltuustolta 16.000 €:n
lisämäärärahan.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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RUKOUSHUONEEN MAALAUS

Valmistelu

Talouspäällikkö

Esittely

Esitellään kokouksessa. Tarjousten jättö päättyy 30.5.201 klo 10.
Määräaikaan mennessä tuli vain yksi tarjous Maalausliike Hakkarainen Oy
Joensuusta. Urakkahinta 53.400 €. Liite 1 § 58.

Esitys

Kirkkoneuvosto hylkää tarjouksen. Perusteluna: on saapunut vain yksi
tarjous, niin ei ole tullut hankintalain mukaista kilpailutilannetta eikä tästä
johtuen pystytä tekemään riittävää hintojen tai muiden ominaisuuksien
vertailua. Talousarviossa ei ole urakkahinnan mukaista määrärahaa.

KN:n päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Asiaan palataan vuoden 2017 alussa uuden tarjouskierroksen muodossa.
Talousarviossa olevasta määrärahasta tehdään vuonna 2016 valmistelevat
työt (maan muokkaus ja portaat).

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi
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MUUT ASIAT
59.1 § Defibrillaattoreiden hankinta seurakunnan yleisiin tiloihin
Kirkkoneuvosto keskustelee defibrillaattoreiden hankkimisesta seurakunnan
yleisiin tiloihin.
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
59.2 § Majavatuhot
Kartassa on väritetty punaisella majavatuhot. Tuhoalue on n. 3-4 ha. Kuvio
354 on myös vaarassa tuhoutua. Pelastustoimenpiteenä (päätehakkuu) kuvion
avohakkuu.
Kirkkoneuvosto: ryhdytään kiireesti hakkuisiin. Metsästysseuran väki koolle
miettimään yhdessä seurakunnan kanssa majavatuhojen eliminoimista.

60 §

ILMOITUSASIAT
Kirkkoherra Markus Kontiainen ottaa kirkkoherranviran vastaan 1.8.2016.
Installaatio 2.10.2016.
Muutos kolehtisuunnitelmaan. Kirkkoneuvosto hyväksyi edellisessä
kokouksessaan vt.kirkkoherran esityksestä 7.8.2016 kolehtikohteen:
"Lähetystyöhön kirkon virallisen lähetysjärjestön kautta: Seurakunnan
valitsema järjestö ELY". ELY ei kuitenkaan ole kirkon virallinen
lähetysjärjestö, joten muutetaan kolehti 7.8. kannettavaksi Pipliaseuralle.
Yhteinen kausiohjelma 2016-2017 seurakunnan toiminnan osalta valmis. Se
jaetaan jokaiseen kotiin elokuussa 2016.
Tiedoksi ELY:n (Evankelinen lähetysyhdistys) anomus kirkkovaltuustolle.
Stora Enso Oyj tähtitili erääntyy 21.6.2016. Jatketaan vuodella.
Vt. kirkkoherran viranhaltijapäätökset § 21 - 25
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset § 15 - 25
Palotarkastuspöytäkirja 2.6. tarkastuksesta kirkko ja rukoushuone.
Merkittiin kirkkoneuvostolle tiedoksi.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN
PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet, valitusosoitteen ja päätti
kokouksen 18.22.

62 §

22.

Valmistelu
Esittely
Esitys
KN:n päätös

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Toimeenpano

Tiedoksi

NURMEKSEN EV.-LUT. SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOS11111ITUS
Kokouspäivämäärä 02.06.2016 Pykälät 61

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta,
perusteet
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun
lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 48-51, 59-61
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 52-56, 58
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä
kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992)
vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pykälät 57

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
nen ja -aika
Nurmeksen ev.-lut. seurakunnan Kirkkovaltuusto
Käyntiosoite: Ikolantie 3
Postiosoite: 75530 Nurmes
Telekopio:
013-474 2440
Pykälät 52-56, 58
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa.
Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin
ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen,
seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä Kirkkovaltuusto / seurakuntaneuvosto / yhteinen Kirkkovaltuusto.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Kuopion hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Puhelin:
Sähköposti:

Maaherrankatu 21, Kuopio
PL 1744, 70101 Kuopio
010 364 2501
(017) 233 3700 (vaihde)
kuopio.hao@om.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät

Kirkollisvalitus / alistusasia
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Kuopion tuomiokapituli, pykälät
Käyntiosoite: Kuninkaankatu 22 A, Kuopio
Postiosoite: PL 42, 70101 Kuopio
Telekopio:
(017) 288 8420

Valitusaika
30 päivää

Valitusaika
30 päivää

Sähköposti:
Kirkkohallitus, pykälät

30 päivää

PL 185, (Satamakatu 11, 00161 Helsinki)
Telekopio: 09-1802 203
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
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.
Valituskirjelmän liitteet
– 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.
Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankinta-asian H a k e m u s o s o i t u s
saattaminen
markkinaAsian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
oikeuden
käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on
menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai
Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.
Hakemuksen tekeminen
Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava
hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän
kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja
sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta
markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen
tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: PL 118, 00130 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, Helsinki
Telekopionumero: 010 364 3314
Lisätietoja

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 82 euroa
ja markkinaoikeudessa 204 euroa jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään
pöytäkirjanotteeseen.

