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Keskiviikko 1.8.2018 klo 17.00 – 17.30

Paikka
Lappeen seurakuntasali, Valtakatu 38, Lappeenranta
Läsnä
Erämo Antti
Heimonen Ulla
Hirvikallio Martta
Hovi Marja
Matikainen Matti
Moisio Eero
Nurkkala-Kilpiäinen Sirpa
Rapi Kalle
Sientola Ilpo
Tiimo Ilkka

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, varapj. puheenjohtajana
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Pöyhönen Ilkka
Virtanen Kari
Fabritius Eija
Riuttaskorpi Ari
Kankkunen Teijo
Turtiainen Helena

YKV:n puheenjohtaja
vt talousjohtaja
viestintäpäällikkö
yhteisten työmuotojen edustaja
kiinteistöpäällikkö, kutsuttuna
pöytäkirjanpitäjä

Muut läsnäolijat

Poissa

¤

Puolakka Helena
Varis Arto
Berg Pentti
Haikonen Hannu
Lehtola Mika
Myllynen Petteri
Mölsä Matti
Eklund Juha
Kalpio Tero
Korpinen Jussi
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Käsiteltävät asiat:

123 §
Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KJ 9:1
”Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.”
YKN:n ohjesääntö § 6
”Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille
neljä päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä esityslista.
Kiireellinen asia voidaan ottaa käsiteltäväksi momentissa olevista
määräyksistä huolimatta, milloin kirkkoneuvosto niin päättää.”
KL 7:4 mom. 1
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin
puolet on saapuvilla.”
KJ 9:2
”Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen
esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston
seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi
aloitteen tehdä suullisestikin.”
Puheenjohtaja:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
YKN:
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

124 §
Pöytäkirjan tarkastus

YKN:n ohjesääntö § 8 mom. 2
”Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai,
jos kokous niin päättää, yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessaan.”

Pöytäkirjantarkastajat
Sivu 123
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Tarkastusvuorossa ovat Matti Matikainen ja Petteri Myllynen.
Puheenjohtaja:
YKN valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
YKN:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Matikainen ja Eero Moisio.
125 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtaja:
Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
YKN:
Esityslista hyväksyttiin tyhöjärjestykseksi.

126 §
Oikaisuvaatimus Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä 117 §
11.7.2018

Valmistelija: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200,
kari.virtanen@evl.fi
Oikaisuvaatimuksen tekijä
Rakennus Lahikainen Oy, Lentokentäntie 49, 53600 Lappeenranta
Päätös, jota oikaisu koskee:
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös 117 § /2-2018 Joutsenon hautausmaan huoltorakennuksen urakoitsijoiden valinta, rakennusurakoitsija
Oikaisu vaatimuksen sisältö, liite1
Oikaisuvaatimusta perustellaan mm. seuraavasti:
 tarjousvertailussa rakennusurakoiden hinnat eivät ole olleet vertailukelpoisia
 vaaditaan uudelleen kilpailutusta, oikaisua ja asian uudelleen käsittelyä
 Hankintalaki 80 – 83 § perusteella
Joutsenon hautausmaan huoltorakennuksen urakkatarjouspyynnöt on julkaistu HILMA:ssa 30.5.2018. Tarjousten viimeinen
jättöaika on 25.6.2018 klo 12.00 mennessä.
Urakkaohjelman
kohta 14.2 TARJOUKSEN VERTAILU PERUSTEET
Tarjouksista hyväksytään halvin tarjouspyynnön mukainen tarjo-
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us
Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä.
kohta 15.3 TARJOUKSEN VOIMASSAOLOAIKA
Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään 3 kuukautta tarjouksen jättöpäivästä lukien.
Tarjoukset on käsitelty kiinteistöasiainjohtokunnassa
26.6.2018/69 §, joka on tehnyt esityksen Yhteiselle kirkkoneuvostolle urakoitsijan valinnasta.
Urakkalaskenta asiakirjojen sisällön mukaan, vanhan huoltorakennuksen purku on kuulunut urakkaan, jonka mukaisesti kaikki
tarjoajat (7 kpl) ovat tarjouksensa antaneet, tarjousvertailu liite 2.
Tilaaja on teetättänyt purku-urakan erillisurakkana ennen uudisrakentamisen aloittamista.
Koska purkutyön hinta kilpailutuksen perusteella oli tiedossa,
kiinteistöpäällikkö on ennen johtokunnan kokousta kysynyt vain
kahdelta edullisimman tarjoushinnan antaneelta urakoitsijalta
purkutyön poisjäämisen vaikutusta urakkahintaan.
Johtokunnalle tarjoukset esiteltiin alkuperäisten tarjousten mukaisesti ja johtokunnalle selvitettiin mikä on purkutyön poisjäämisen hintavaikutus.
Kiinteistöasiainjohtokunta teki esityksen Yhteiselle kirkkoneuvostolle kiinteistöpäällikön selvityksen perusteella eli halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehneestä rakennustöiden urakoitsijasta.
Yhteiselle kirkkoneuvostolle urakoitsijavalinta esiteltiin kiinteistöasiainjohtokunnan esityksen mukaisesti, liite 3.
Yhteiselle kirkkoneuvostolle hankintapäätöksen käsittelyyn oli
liitetty rakennusurakan osalta tarjousvertailu, jossa näkyi kahden
edullisimman urakoitsijan kohdalla tarjoushinta, jossa purkutyön
poisjäännin hintavaikutus oli huomioitu.
Kokouksessa selvitettiin alkuperäisten tarjousten hinnat ja mitä
tarjousvertailussa oleva merkintä ”Korjattu tarjous 26.6. purku
pois” tarkoittaa, tarjousvertailu liite 4.
Yhteinen kirkkoneuvosto teki selvityksen jälkeen päätöksen
urakoitsijasta.
Päätöksen pohjana ollut tarjousvertailu ei ollut tasavertainen.
Päätöksen pohjana oleva tarjousvertailu olisi pitänyt olla tarjouspyynnön mukaisten hintojen mukaisesti.
Pöytäkirjantarkastajat
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Talousjohtajan esitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.
YKN 1.8.2018/§126
YKN:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
127 §
Muut mahdolliset asiat
128 §
Saapuneet pöytäkirjat

Ei ollut.

1. Talousjohtajan päätöspöytäkirjat 9-14/2018 vapautuksia
hautauskuluista ja virkatodistuksista.

129 §
Tiedoksi

Ei ollut.

130 §
Muutoksen haku ja
kokouksen päättäminen

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan
KL:n § 24 mukaisesti.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30

Puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitukset

Lappeenrannassa 1.8.2018

____________________________________________
Marja Hovi
puheenjohtaja

____________________________________________
Helena Turtiainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastaminen
Olemme tarkastaneet tämän Lappeenrannan seurakuntayhtymän
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjan 8 / 2018 ja todenneet sen
kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.
Lappeenrannassa
/
2018

___________________________________________
Matti Matikainen

_____________________________________________
Eero Moisio
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Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloustoimistossa 2.8.–3.9.2018, minkä todistan
Lappeenrannassa

/

2018

_____________________________________________
Kari Virtanen
vt talousjohtaja
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