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Kokoonpano ja läsnäolo
Reijo Leino
Pekka Niiranen
Upi Heinonen
Heikki Juutinen
Leena Kumpusalo
Kari Niskanen
Tuula Pesonen
Marja-Sisko Pihl
Taina Tammekann
Maija Taskinen
Hannu Tervonen
Tarja Välimäki
Eero Wetzell
Markku Hyvärinen
Riitta Junnila-Savolainen
Minna Kivelä
Eero Koivisto

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Wetzellin varajäsen
Pihlin varajäsen
Välimäen varajäsen
Niskasen varajäsen

poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
poissa
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
poissa
poissa
läsnä
läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo

Juhani Laurinkari
Hannu Koskelainen
Jaana Marjanen
Aulikki Mäkinen
Matti Pentikäinen
Ilpo Rannankari
Minna Siikaniva
Arja Keränen

kirkkovaltuuston
puheenjohtaja
kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja
kirkkoherra
lääninrovasti
kirkkoherra
kirkkoherra
tuomiorovasti
viestintäpäällikkö
henkilöstöpäällikkö

poissa
poissa
poissa
poissa
läsnä
läsnä
poissa
läsnä

Kokoukseen velvoitetut

Timo Korhonen
Mika Pulkkinen
Aarne Blom

hallintojohtaja
rekisterinjohtaja
hallintosihteeri

läsnä
läsnä
läsnä

Kokoukseen kutsuttu

-

Kokouksen avaus

Koska Reijo Leino oli poissa kokouksesta, toimi varapuheenjohtaja
Pekka Niiranen kokouksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja toivotti
osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi
puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 104.

Matti Jantunen

poissa

80
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän
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kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.
Esityslista on postitettu hallintovirastosta 8.4.2014.
Kirkkoneuvosto:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

81
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA,
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO
Kirkkoneuvosto:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taina Tammekann ja Hannu Tervonen.
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä 16.4. – 30.4.2015 hallintovirastossa viraston aukioloaikana.

82
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkoneuvosto:

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

83
KIRKKONEUVOSTON SIHTEERIN OTTAMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 §:n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää
yhteisen kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla
seurakuntayhtymän tai sen seurakunnan viranhaltija.
Vuoden 2015 alusta alkaneella toimikaudella toiminut hallintosihteeri
Tuulikki Kuhlman.
Hallintojohtaja ehdottaa,
Kirkkoneuvosto:

että kirkkoneuvosto ottaa itselleen sihteerin.

Kirkkoneuvoston sihteeriksi valittiin hallintosihteeri Aarne Blom.
Valinta suoritettiin ilman suljettua lippuäänestystä.

84
SÄHKÖTARVIKKEIDEN HANKINTA

Seurakuntayhtymän hankintoihin sovelletaan lakia julkisista hankinnoista.
Seurakuntayhtymä joutuu kilpailuttamaan hankintansa, mikäli ne ylittävät
lainmukaiset hankintarajat. Eräiden tavaroiden ja palvelujen hankintapaikat on kilpailutettu viimeksi vuonna 2009, ja niiden sopimuskausi on päättynyt. Uuden sopimuskauden kilpailuttaminen on hoidettu joulukuun 2014
ja helmikuun 2015 välisenä aikana. Tarjousmenettelyä on valmisteltu
hankintatyöryhmässä, johon ovat kuuluneet hallintojohtaja Timo Korhonen, kiinteistöpäällikkö Petri Rautio, puistopäällikkö Aarne Laukkanen,
henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, tietohallintopäällikkö Martti Ängeslevä,
pääemäntä Sinikka Tiirikainen sekä hallintosihteeri Tuulikki Kuhlman.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

4/2015
4/2015

3

Hankintamenettely on hoidettu avoimen menettelyn mukaisena hankintana. Tarjouspyyntö on julkaistu sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä Hilmassa 5.12.2014 ja tarjousten jättöaika on päättynyt 15.2.2015 ja kaikki
tarjoukset on avattu 20.3.2015. Hankintatyöryhmä on käynyt saadut tarjoukset läpi ja tehnyt vertailut. Hankintatyöryhmän valmistelun pohjalta
yhteinen kirkkoneuvosto tekee hankintapäätökset.
Tarjoukset sähkötarvikkeiden hankinnasta on saatu seuraavilta yrityksiltä:
Rexel Finland Oy
Servica / Itä-Suomen huoltopalvelut lky
Sähköasennusliike E. Gröhn
Ahlsell Oy
Sähkötarvikkeiden tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjousten vertailu
tehdään niiden tarjoajien kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä mainitut kelpoisuusehdot ja että tarjouksen valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjousvertailu on esityslistan liitteenä 1. Kokonaistaloudellisesti edullisin on Ahlsell Oy:n tarjous.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että hyväksytään Ahlsell Oy:n tarjous,
2. että sopimus sähkötarvikkeiden hankinnasta tehdään Ahlsell Oy:n
kanssa ja
3. että sopimuskausi on 1.6.2015 – 31.5.2019
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

85
SÄHKÖASENNUS- JA HUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA
Seurakuntayhtymän hankintoihin sovelletaan lakia julkisista hankinnoista.
Seurakuntayhtymä joutuu kilpailuttamaan hankintansa, mikäli ne ylittävät
lainmukaisen hankintarajan. Eräiden tavaroiden ja palvelujen hankintapaikat on kilpailutettu viimeksi vuonna 2009 ja niiden sopimuskausi on
päättynyt. Uuden sopimuskauden kilpailuttaminen on hoidettu vuoden
2014 joulukuun ja 2015 helmikuun välisenä aikana. Tarjousmenettelyä on
valmisteltu hankintatyöryhmässä, johon ovat kuuluneet hallintojohtaja Timo Korhonen, kiinteistöpäällikkö Petri Rautio, puistopäällikkö Aarne
Laukkanen, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, tietohallintopäällikkö Martti
Ängeslevä, pääemäntä Sinikka Tiirikainen sekä hallintosihteeri Tuulikki
Kuhlman.
Hankintamenettely on hoidettu avoimen menettelyn mukaisena hankintana. Tarjouspyyntö on julkaistu sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä Hilmassa 11.12.2014. Tarjousten jättöaika on päättynyt 15.2.2015 ja kaikki
tarjoukset on avattu 20.3.2015. Hankintatyöryhmä on käynyt saadut tarjoukset läpi ja tehnyt vertailut. Hankintatyöryhmän valmistelun pohjalta
yhteinen kirkkoneuvosto tekee hankintapäätökset.
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Määräaikaan mennessä saatiin sähköasennus- ja huoltopalveluiden tarjoukset seuraavilta yrityksiltä:
Sähköasennusliike E.Gröhn
Caverion Suomi Oy
Electrorent Oy
ISS Palvelut Oy
Sähkö ja Poltin Hannu Rasi, 100 Sähkö
Servica / Itä-Suomen huoltopalvelut lky
Lassila & Tikanoja Oyj
Sähköfinne Oy
Sähköpalvelu Juptek Oy
JOB Kiinteistötekniikka Oy
Watti-Sähkö / Tapio Räsänen
Koillis-Savon sähkö Oy
Sähköasennus- ja huoltopalveluiden tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että
tarjousten vertailu tehdään niiden tarjoajien kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä mainitut kelpoisuusehdot ja että tarjouksen valintaperuste
on halvin hinta. Caverion Suomi Oy:n ja JOB kiinteistötekniikka Oy:n tarjoukset on hylättävä, koska ne eivät ole tarjouspyynnön mukaisia. Tarjoukset pyydettiin tekemään kokonaistuntihintana, johon sisältyvät matkaym. kulut. Hinnaltaan halvimman tarjouksen on tehnyt Sähköasennusliike
E.Gröhn. Tarjousvertailu on esityslistan liitteenä 2.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Caverion Suomi Oy:n ja JOB Kiinteistötekniikka Oy:n tarjoukset
hylätään, koska ne eivät ole tarjouspyynnön mukaisia,
2. että hyväksytään Sähköasennusliike E.Gröhnin tarjous hinnaltaan
halvimpana
3. että sopimus sähköasennus- ja huoltotöiden hankinnasta tehdään
Sähköasennusliike E. Gröhnin kanssa
4. että sopimuskausi on 1.6.2015 – 31.5.2019.

Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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LVI-ASENNUS- JA KORJAUSTÖIDEN HANKINTA

Seurakuntayhtymän hankintoihin sovelletaan lakia julkisista hankinnoista.
Seurakuntayhtymä joutuu kilpailuttamaan hankintansa, mikäli ne ylittävät
lainmukaisen hankintarajan Eräiden tavaroiden ja palvelujen hankintapaikat on kilpailutettu viimeksi vuonna 2009, ja niiden sopimuskausi on päättynyt. Uuden sopimuskauden kilpailuttaminen on hoidettu joulukuun 2014
ja helmikuun 2015 välisenä aikana. Tarjousmenettelyä on valmisteltu
hankintatyöryhmässä, johon ovat kuuluneet hallintojohtaja Timo Korho-
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nen, kiinteistöpäällikkö Petri Rautio, puistopäällikkö Aarne Laukkanen,
henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, tietohallintopäällikkö Martti Ängeslevä,
pääemäntä Sinikka Tiirikainen sekä hallintosihteeri Tuulikki Kuhlman.
Hankintamenettely on hoidettu avoimen menettelyn mukaisena hankintana. Tarjouspyyntö on julkaistu sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä Hilmassa 11.12.2014. Tarjousten jättöaika on päättynyt 15.2.2015 ja kaikki
tarjoukset on avattu 20.3.2015. Hankintatyöryhmä on käynyt saadut tarjoukset läpi ja tehnyt vertailut. Hankintatyöryhmän valmistelun pohjalta
yhteinen kirkkoneuvosto tekee hankintapäätökset.
LVI-asennus- ja korjaustöiden tarjoukset saapuivat seuraavilta yrityksiltä:
Lassila & Tikanoja Oyj
Caverion Suomi Oy
LVI-Automaatio- ja korjauspalvelu Ky
ISS Palvelut Oy
Eko-Savo LVI Oy
Servica I-S lky
Savon LVI-Talo
LVI-asennus- ja korjaustöiden tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjousten vertailu tehdään niiden tarjoajien kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä mainitut kelpoisuusehdot ja että tarjouksen valintaperusteena
on halvin hinta. Caverion Suomi Oy:n ja LVI Automaatio ja korjauspalvelu
Ky:n tarjoukset on hylättävä koska ne eivät ole tarjouspyynnön mukaisia.
Halvimman tarjouksen on tehnyt Servica lukuunottamatta Juankoskea,
Muuruvettä, Säyneistä, Kaavia, Tuusniemeä ja Nilsiää, joiden osalta halvimman tarjouksen on tehnyt Eko-Savo LVI Oy. Tarjousvertailu on esityslistan liitteenä 3.
Hallintojohtaja ehdottaa, että
1.että hylätään Caverion Suomi Oy.n ja LVI Automaatio ja korjauspalvelu
Ky:n tarjoukset,
2. että sopimus lvi asennus- ja korjaustöistä tehdään Servica I-S lky:n ja
Eko-Savo LVI Oy:n kanssa ja
3.että sopimuskausi on 1.6.2015 – 31.5.2019

Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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KYLMÄLAITEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA

Seurakuntayhtymän hankintoihin sovelletaan lakia julkisista hankinnoista.
Seurakuntayhtymä joutuu kilpailuttamaan hankintansa, mikäli ne ylittävät
lainmukaisen hankintarajan Eräiden tavaroiden ja palvelujen hankintapaikat on kilpailutettu viimeksi vuonna 2009, ja niiden sopimuskausi on päättynyt. Uuden sopimuskauden kilpailuttaminen on hoidettu vuoden 2014
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joulukuun ja vuoden 2015 helmikuun välisenä aikana. Tarjousmenettelyä
on valmisteltu hankintatyöryhmässä, johon ovat kuuluneet hallintojohtaja
Timo Korhonen, kiinteistöpäällikkö Petri Rautio, puistopäällikkö Aarne
Laukkanen, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, tietohallintopäällikkö Martti
Ängeslevä, pääemäntä Sinikka Tiirikainen sekä hallintosihteeri Tuulikki
Kuhlman.
Hankintamenettely on hoidettu avoimen menettelyn mukaisena hankintana. Tarjouspyyntö on julkaistu sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä Hilmassa 11.12.2014. Tarjousten jättöaika on päättynyt 15.2.2015 ja kaikki
tarjoukset on avattu 20.3.2015. Hankintatyöryhmä on käynyt saadut tarjoukset läpi ja tehnyt vertailut. Hankintatyöryhmän valmistelun pohjalta
yhteinen kirkkoneuvosto tekee hankintapäätökset.
Tarjoukset kylmälaitehuoltopalveluiden hankinnasta ovat saapuneet seuraavilta yrityksiltä:
Pohjois-Savon kylmätekniikka Oy
Caverion Suomi Oy
Huurre Finland Oy
ISS Palvelut Oy
Kylmä & Kodintekniikka Oy
Servica I-S lky
Lassila & Tikanoja Oyj

Kylmälaitehuoltopalveluiden tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjousten vertailu tehdään niiden tarjoajien kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä mainitut kelpoisuusehdot ja että tarjouksen valintaperusteena on
halvin hinta. Caverion Suomi Oy:n, Huurre Finland Oy:n ja Kylmä & kodintekniikka Oy:n tarjoukset on hylättävä, koska ne eivät ole tarjouspyynnön mukaisia Hinnaltaan halvimman tarjouksen on tehnyt Pohjois-Savon
Kylmätekniikka Oy. Tarjousvertailu on esityslistan liitteenä 4.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että Caverion Suomi Oy:n, Huurre Finland Oy:n ja Kylmä & kodinteknikka Oy:n tarjoukset hylätään, koska ne eivät ole tarjouspyynnön
mukaisia.
2. että hyväksytään Pohjois-Savon Kylmätekniikka Oy:n tarjous hinnaltaan halvimpana
3. että sopimus kylmälaitehuoltopalvelujen hankinnasta tehdään Pohjois-Savon Kylmätekniikka Oy:n kanssa.
4. että sopimuskausi on 1.6.2015 – 31.5.2019
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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SIIVOUSPALVELUIDEN HANKINTA
Seurakuntayhtymän hankintoihin sovelletaan lakia julkisista hankinnoista.
Seurakuntayhtymä joutuu kilpailuttamaan hankintansa, mikäli ne ylittävät
lainmukaisen hankintarajan Eräiden tavaroiden ja palvelujen hankintapaikat on viimeksi kilpailutettu vuonna 2009, ja niiden sopimuskausi on päättynyt. Uuden sopimuskauden kilpailuttaminen on hoidettu vuoden 2014
joulukuun ja vuoden 2015 helmikuun välisenä aikana. Tarjousmenettelyä
on valmisteltu hankintatyöryhmässä, johon ovat kuuluneet hallintojohtaja
Timo Korhonen, kiinteistöpäällikkö Petri Rautio, puistopäällikkö Aarne
Laukkanen, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, tietohallintopäällikkö Martti
Ängeslevä, pääemäntä Sinikka Tiirikainen sekä hallintosihteeri Tuulikki
Kuhlman.
Hankintamenettely on hoidettu avoimen menettelyn mukaisena hankintana. Tarjouspyyntö on julkaistu sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä Hilmassa 5.12.2014. Tarjousten jättöaika on päättynyt 15.2.2015 ja kaikki
tarjoukset on avattu 20.3.2015. Hankintatyöryhmä on käynyt saadut tarjoukset läpi ja tehnyt vertailut. Hankintatyöryhmän valmistelun pohjalta
yhteinen kirkkoneuvosto tekee hankintapäätökset.
Siivouspalveluiden tarjoukset ovat saapuneet seuraavilta yrityksiltä:
ISS Palvelut Oy
RTK Palvelu Oy
Coor Service Management LP Oy
Servica I-S lky
Lassila & Tikanoja Oyj
Siivouspalveluiden tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjouksen kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan sekä hinnan (60 %) että laadun
(40 %) osalta erikseen. Laadun arvioinnissa henkilöstön määrän, koulutuksen ja kokemuksen painoarvo on 30 % ja laadun seurantajärjestelmän
painoarvo 10 %.
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on Servica I-S lky:n tekemä tarjous. Tarjousvertailu on esityslistan liitteenä 5.
Hallintojohtaja ehdottaa, että
1. että hyväksytään Servica I-S lky tekemä tarjous kokonaistaloudellisesti edullisimpana
2. että sopimus siivouspalveluiden hankinnasta tehdään Servican kanssa ja
3. että sopimuskausi on 1.6.2015 – 31.5.2019
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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TOIMISTOTARVIKKEIDEN JA KOPIOPAPERIN HANKINTA
Seurakuntayhtymän hankintoihin sovelletaan lakia julkisista hankinnoista.
Seurakuntayhtymä joutuu kilpailuttamaan hankintansa, mikäli ne ylittävät
lainmukaisen hankintarajan Eräiden tavaroiden ja palvelujen hankintapaikat on viimeksi kilpailutettu vuonna 2009, ja niiden sopimuskausi on päättynyt. Uuden sopimuskauden kilpailuttaminen on hoidettu vuoden 2014
joulukuun ja vuoden 2015 helmikuun välisenä aikana.. Tarjousmenettelyä
on valmisteltu hankintatyöryhmässä, johon ovat kuuluneet hallintojohtaja
Timo Korhonen, kiinteistöpäällikkö Petri Rautio, puistopäällikkö Aarne
Laukkanen, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, tietohallintopäällikkö Martti
Ängeslevä, pääemäntä Sinikka Tiirikainen sekä hallintosihteeri Tuulikki
Kuhlman.
Hankintamenettely on hoidettu avoimen menettelyn mukaisena hankintana. Tarjouspyyntö on julkaistu sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä Hilmassa 11.12.2014. Tarjousten jättöaika on päättynyt 15.2.2015 ja kaikki
tarjoukset on avattu 20.3.2015. Hankintatyöryhmä on käynyt saadut tarjoukset läpi ja tehnyt vertailut. Hankintatyöryhmän valmistelun pohjalta
yhteinen kirkkoneuvosto tekee hankintapäätökset.
Toimisto- ja atk-tarvikkeiden sekä kopiopapereiden tarjoukset on saatu
seuraavilta yrityksiltä:
Lyreco Finland Oy
Stigell Oy
Office Pro X-partner Kuopio Oy
Servica I-S lky
Staples Finland Oy
Toimistotarvikkeiden tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjousten vertailu tehdään niiden tarjoajien kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä
mainitut kelpoisuusehdot ja että tarjouksen valintaperusteena on halvin
hinta. Hintatiedot on pyydetty ilmoittamaan tarjouspyynnön liitteenä olleella tarjoushintalomakkeella. Kaikki tarjoajat täyttävät tarjoajille asetetut
kelpoisuusehdot. Hinnaltaan halvimman tarjouksen on tehnyt Stigell Oy.
Tarjousvertailu on esityslistan liitteenä 6
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että hyväksytään Stigell Oy:n tarjous hinnaltaan halvimpana
2. että sopimus toimisto- ja atk-tarvikkeiden sekä kopiopapereiden hankinnasta tehdään Stigell Oy:n kanssa ja
3. että sopimuskausi on 1.6.2015 – 31.5.2019.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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VÄRIKASETTIEN HANKINTA
Seurakuntayhtymän hankintoihin sovelletaan lakia julkisista hankinnoista.
Seurakuntayhtymä joutuu kilpailuttamaan hankintansa, mikäli ne ylittävät
lainmukaisen hankintarajan Eräiden tavaroiden ja palvelujen hankintapaikat on viimeksi kilpailutettu vuonna 2009, ja niiden sopimuskausi on päättynyt. Uuden sopimuskauden kilpailuttaminen on hoidettu vuoden 2014
joulukuun ja vuoden 2015 helmikuun välisenä aikana. Tarjousmenettelyä
on valmisteltu hankintatyöryhmässä, johon ovat kuuluneet hallintojohtaja
Timo Korhonen, kiinteistöpäällikkö Petri Rautio, puistopäällikkö Aarne
Laukkanen, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, tietohallintopäällikkö Martti
Ängeslevä, pääemäntä Sinikka Tiirikainen sekä hallintosihteeri Tuulikki
Kuhlman.
Hankintamenettely on hoidettu avoimen menettelyn mukaisena hankintana. Tarjouspyyntö on julkaistu sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä Hilmassa 11.12.2014. Tarjousten jättöaika on päättynyt 15.2.2015 ja kaikki
tarjoukset on avattu 20.3.2015. Hankintatyöryhmä on käynyt saadut tarjoukset läpi ja tehnyt vertailut. Hankintatyöryhmän valmistelun pohjalta
yhteinen kirkkoneuvosto tekee hankintapäätökset.
Värikasettien tarjoukset on saatu seuraavilta yrityksiltä:
Stigell Oy
EHD Finland Oy
Office Pro X-Partner Kuopio Oy
Staples Finland Oy
Värikasettien tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjousten vertailu tehdään niiden tarjoajien kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä mainitut
kelpoisuusehdot ja että tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Hinnan osuus 80 prosenttia ja laadun 20 prosenttia.
Laatua vertaillaan sillä montako sivua kasetista tulee 5 prosentin peitolla.
Hinta- ja laatutiedot on pyydetty ilmoittamaan tarjouspyynnön liitteenä olleella lomakkeella. Kaikki tarjoajat täyttävät tarjoajille asetetut kelpoisuusehdot. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt
EHD Finland Oy Finland. Tarjousvertailu on esityslistan liitteenä 7.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että hyväksytään EHD Finland Oy:n tarjous kokonaistaloudellisesti
edullisimpana,
2. että sopimus värikasettien hankinnasta tehdään EHD Finland Oy:n
kanssa
3. että sopimuskausi on 1.6.2015 – 31.5.2019.

Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.
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91
PESULAPALVELUJEN HANKINTA

Seurakuntayhtymän hankintoihin sovelletaan lakia julkisista hankinnoista.
Seurakuntayhtymä joutuu kilpailuttamaan hankintansa, mikäli ne ylittävät
lainmukaisen hankintarajan Eräiden tavaroiden ja palvelujen hankintapaikat on viimeksi kilpailutettu vuonna 2009 ja niiden sopimuskausi on päättynyt. Uuden sopimuskauden kilpailuttaminen on hoidettu vuoden 2014
joulukuun ja vuoden 2015 helmikuun välisenä aikana. Tarjousmenettelyä
on valmisteltu hankintatyöryhmässä, johon ovat kuuluneet hallintojohtaja
Timo Korhonen, kiinteistöpäällikkö Petri Rautio, puistopäällikkö Aarne
Laukkanen, henkilöstöpäällikkö Arja Keränen, tietohallintopäällikkö Martti
Ängeslevä, pääemäntä Sinikka Tiirikainen sekä hallintosihteeri Tuulikki
Kuhlman.
Hankintamenettely on hoidettu avoimen menettelyn mukaisena hankintana. Tarjouspyyntö on julkaistu sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä Hilmassa 13.2.2009. Tarjousten jättöaika on päättynyt 6.3.2009 ja kaikki tarjoukset on avattu 9.3.2009. Tarjousten avaamisesta on laadittu avauspöytäkirja. Hankintatyöryhmä on käynyt saadut tarjoukset läpi ja tehnyt
vertailut. Hankintatyöryhmän valmistelun pohjalta yhteinen kirkkoneuvosto tekee hankintapäätökset.
Pesulapalveluista on saatu tarjoukset Pesuleenat Oy:ltä koskien Kuopion
kaupungin aluetta, Rytkyä, Hirvijärveä ja Vehmersalmea, Suonenjoen
Pesula Ky:ltä Karttulan osalta, Iisipesu Oy:ltä Nilsiän ja Maaningan osalta, Sakupelta Kaavin, Riistaveden, Tuusniemen ja Muuruveden osalta ja
Juankosken kaupungilta Juankosken ja Säyneisen osalta. Yhteenveto
tarjouksista jaetaan kokouksessa. Koska kilpailevia tarjouksia ei ole voitaneen kaikki tarjoukset hyväksyä ja tehdä sopimukset ao. tarjoajien
kanssa.
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että hyväksytään Pesuleenat Oy:n, Suonenjoen Pesula Ky:n, Iisipesu
Oy:n, Sakupen ja Juankosken kaupungin tarjoukset
2. että tehdään niiden kanssa sopimukset pesulapalveluiden hankinnasta
ja
3. että sopimuskausi on 1.6.2015 – 31.5.2019.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

92
OSALLISTUMINEN JOHANNES KASTAJA-ORATORION JÄRJESTÄMISEEN
Kristillinen taidesäätiö on valmistelemassa Johannes Kastaja-oratorion
toteuttamista. Projektia ovat alkuvaiheessa tukeneet ja siihen sitoutuneet
seuraavat tahot: kirkkohallitus, Helsingin diakonissalaitos sekä eräät suuret seurakuntataloudet. Myös Kuopion seurakuntayhtymää on pyydetty
mukaan projektin toteuttamiseen.
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Yksi tunnetuimmista nykysäveltäjistämme Heikki Sarmanto on paneutunut jo pitkään messu- ja requiem- musiikin säveltämiseen, 1970-luvulla
syntyi Uuden toivon messu, joka sai ensi esityksensä New Yorkissa ja lukuisia esityksiä eri puolella Suomea. Talvisota Requiem valmistui vuonna
2010 ja esitettiin Tampereella talvisodan päättymisen 70-vuotis merkkivuonna. Nämä teokset ovat esimerkkejä kirkollisen musiikin uudistumisesta.
Heikki Sarmanto työskentelee parhaillaan Johannes Kastajan elämää ja
edelläkävijän roolia kuvaavan oratorion sävellystyön parissa. Oratorion
laulut valmistuvat maaliskuun 2015 loppuun mennessä. Johannes Kastaja-oratorion sävellystyön on määrä valmistua harjoittelu- ja esityskuntoon
vuoden 2016 alkupuolella. Ensimmäinen esitys on marraskuussa 2016
Helsingissä, Johanneksen kirkossa. Se on samalla Johannes Kastajan
kirkon 125-vuotisjuhlan juhlakonsertti. Oratorion esitysten painopiste on
kuitenkin Suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhlavuonna ja reformaation
500-vuotisjuhlavuonna 2017. Tällä hetkellä on tiedossa, että oratorioesityksiä on tulossa mm. Helsinkiin, Jyväskylään, Poriin, Turkuun ja Seinäjoelle. Tämän jälkeen oratorio jatkaa esiintymiskiertuetta kotimaassa ja
myös ulkomailla. Yleisradio on valmis taltioimaan esityksen ja edesauttamaan oratorion kansainvälistä levittämistä.
Johannes Kastaja-oratorio on parhaimmillaan kokonaistaideteos, jossa
musiikki ja visuaalisuus yhdistyvät. Libreton kirjoittaa yhdysvaltalainen kirjailija Kim Rich. Libretto noudattaa Johannes Kastajan kertomusta tuoden
esille kertomuksen jännitteisyyden ja Johanneksen vahvan roolin edelläkävijänä. Johannes Kastajan kertomuksessa on paljon yhtymäkohtia
omaan aikaamme. Edelläkävijän rooli heijastuu voimallisesti myös nykyaikaan. Kestävän kehityksen ja ja yksinkertaisen elämän ajatukset ovat
osa Johannes Kastajan kertomusta ja liittyvät oman aikamme ajatteluun.
Teoksen esittäjäkuntaan kuuluvat solistit (7), kuoro (16) ja orkesteri (10 –
12). Solistien roolihahmot ovat: Herodes, Herodias, Salome, Josefus, Kaifas ja roomalainen sotilas. Kansan joukosta löytyy myös tunnettu hahmo
Juudas Iskariot. Oratorio on esitettävissä sekä kirkkotiloissa että muissa
tiloissa. Kuorona tulee olemaan kuopiolaisille tuttu Kuopion nuorisokuoro
ja musiikin johtajana toimii kapellimestari Rauno Tikkanen. Suunnitelmissa on myös valmistaa teoksen esitykseen koreografinen osuus. Tämä
vahvistaisi kertomusta ja henkilöhahmoja sekä elävöittäisi esitystä. Mikäli
koreografinen osuus voidaan liittää esityksiin, koreografi ja tanssijat (4)
tulevat olemaan eturivin ammattilaisia.
Hankkeen vastuullisena toteuttajana on Kristillinen taidesäätiö, joka vastaa hankkeen etenemisestä ja taloudesta. Projektia ovat tukeneet sitä
vievät edelleen eteenpäin kirkkohallitus, Helsingin diakonissalaitos ja
eräät suuret seurakuntataloudet kuten Helsingin seurakuntayhtymä, Porin
seurakuntayhtymä, Jyväskylän seurakunta ja Seinäjoen seurakunta.
Myös Kuopion seurakuntayhtymää on pyydetty mukaan hankkeeseen
Oratorio-hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 313 000 euroa.
Sävellystyö valmistuu kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Oratorion rahoituksesta on jo hankittu rahoitus kuluvan vuoden osalta, jolloin valmistuu sävellystyö ja nuotintaminen. Esitysten valmistelun menot
ajoittuvat vuosille 2015 – 2016. Tämän vaiheen rahoituksesta on jo osa
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hankittu.. Varsinaiset esitysmenot ajoittuvat vuosille 2016 ja niiden suuruudeksi on arvioitu 184 200.
Mikäli seurakuntayhtymä lähtee mukaan hankkeeseen, tulisi hankkeeseen varata yhteensä 20 000 euroa siten, että hankkeen toteuttamiseen
varattaisiin vuosina 2016 ja 2017 kumpanakin 10 000 euroa.
Kirkkoherra Jaana Marjanen, tuomiorovasti Ilpo Rannankari ja hallintojohtaja Timo Korhonen neuvottelivat hankkeen toteutuksesta Kristillisen taidesäätiön edustajan Seppo Koistisen kanssa 26.3.2015. Neuvottelussa
todettiin hanke toteuttamiskelpoiseksi ja kannatettavaksi. Sen todettiin
sopivan erittäin hyvin myös reformaation juhlavuoteen. Oratorion pitopaikaksi kaavailtiin tuomiokirkkoa ja ajankohdaksi marraskuuta 2017.
Mikäli hankkeeseen lähdetään mukaan, tulee siihen varautua varaamalla
vuosien 2016 ja 2017 talousarvioihin määrärahat..
Hallintojohtaja ehdottaa,
1. että seurakuntayhtymä osallistuu Johannes Kastaja -oratorio hankkeeseen ja
2. että hankkeen toteuttamiseen varataan 10 000 euron määräraha sekä
vuoden 2016 että vuoden 2017 talousarvioon edellyttäen, että Kuopiossa on kaksi esitystä.
Heikki Juutinen esitti, että asia palautetaan valmisteluun. Taina Tammekann kannatti Heikki Juutisen tekemää esitystä.
Koska oli tehty kannatettu esitys palauttaa asia valmisteluun, määräsi
puheenjohtaja suoritettavaksi äänestyksen, jossa asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät JAA ja Heikki Juutisen esitystä kannattavat
äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti:
Äänestyksen tulos: 8 JAA-ääntä ja 3 EI-ääntä.
Asian käsittelyä jatkettiin.
Kirkkoneuvosto:

Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

93
MUUT ASIAT
Kirkkoneuvosto:

Muita asioita ei ollut.

94
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto:

Ilmoitusasioita ei ollut.

95
MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto:

Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus,
liite §:ään 95. Liite no 9.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

4/2015
4/2015

96
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo 17.58.

Pekka Niiranen
Pekka Niiranen
puheenjohtaja

Aarne Blom
Aarne Blom
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa 14.04.2015.

Taina Tammekann
Taina Tammekann

Hannu Tervonen
Hannu Tervonen
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