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Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenvalintojen tarkistaminen
349/00.00.01/2017
Kh 26.06.2017 § 198
Hallintosäännön 7 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on konsernijaosto,
jossa on 7 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Jaoston jäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaupunginhallitus valitsee jäsenistään ja varajäsenistään. Jaoston esittelijänä on talousja rahoitusjohtaja.
Tasa-arvolain mukaan kunnallisessa toimielimessä, lukuun ottamatta valtuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Säännöstä sovelletaan erikseen varsinaisten
jäsenten ja varajäsenten vaaliin.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Katja Tommiska puh. 020 6158651, katja.tommiska(a)kouvola.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen konsernijaostoon seitsemän
jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenistä
yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi ryhmien toimittaman ehdotuksen mukaisesti:
pj.
vpj.
j.
j.
j.
j.
j.

Harri Helminen
Birgit Koskela
Jani Heikari
Kimmo Jokiranta
Maria Eloranta
Jenni Aikio
Antti Eskelinen

vj.
vj.
vj.
vj.
vj.
vj.
vj.

Jukka Nyberg
Sinikka Rouvari
Tapio Karvonen
Janne Wall
Sanna Tähtinen
Kaisa Spies
Jari Käki

Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus valitsi toimikaudekseen konsernijaostoon seitsemän
jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsi jäsenistä
yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi ryhmien
toimittaman ehdotuksen mukaisesti:
pj.
vpj.
j.
j.
j.
j.
j.

Harri Helminen
Jani Heikari
Birgit Koskela
Janne Wall
Maria Eloranta
Jenni Aikio
Antti Eskelinen

vj.
vj.
vj.
vj.
vj.
vj.
vj.

Jukka Nyberg
Sinikka Rouvari
Tapio Karvonen
Kimmo Jokiranta
Sanna Tähtinen
Kaisa Spies
Jari Käki

____________
Kh 11.09.2017 § 257
Kaupunginhallitus on valinnut kokouksessaan 26.6.2017 (§ 198) konsernijaoston jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.Varajäsenvalintoja
on tarpeen tarkistaa ryhmien tekemien ehdotuksen pohjalta seuraavasti:
- Birgit Koskelan varajäseneksi valitaan Sinikka Rouvari
- Jani Heikarin varajäseneksi valitaanTapio Karvonen
Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(a)kouvola.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen konsernijaostoon Birgit Koskelan varajäseneksi Sinikka Rouvarin ja Jani Heikarin varajäseneksi Tapio
Karvosen. Muilta osin konsernijaoston kokoonpano pysyy kaupunginhallituksen 26.6.2017 tekemän päätöksen § 198 mukaisena.
Kaupunginhallituksen päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________

