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PYKÄLÄ
SISÄLLYSLUETTELO:
58 § Kokouksen avaus
59 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
60 § Käsiteltävät asiat
61 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
62 § Hautausmaakatselmusten muistiot tiedoksi
63 § Parasniemen, Suensaaren ja Karungin hautausmaiden uurna- ja arkkumuistomerkit
64 § Takuuajan vakuus
65 § Kanttorilan viemärien uusiminen
66 § Alatornion kirkon pääportaiden viereisen eteläseinän ulkopuolen kunnostus- ja maalaustyö
67 § Parasniemen seurakuntatalo: Päiväkerhotilan ilmanvaihdon saneeraus
68 § Parasniemen seurakuntatalo: Päiväkerhotilan lattioiden kunnostaminen/uusiminen
69 § Parasniemen seurakuntatalo: Etupihan ikkunat
70 § Suensaaren seurakuntatalo: Takapihan osan katto ja seinät sekä diakoniatoimiston lattian
korjaus
71 § Vuoden 2017 talousarvion laadintaohje ja vuosien 2018 - 2019 taloussuunnitelmien
laadintaohje
72 § Kiinteän omaisuuden arviomies
73 § Ei julkinen
74 § Ei julkinen
75 § Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja tiedoksi
76 § Kirkkokolehdit 4.7. – 31.12.2016
77 § Ei julkinen
78 § Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten tarkastaminen
79 § Koulutusanomus / Kuusisto
80 § Avustusanomus / Karungin Kataja ry
81 § Lausuntopyyntö: Luonnos kirkkohallituksen esitykseksi kirkolliskokoukselle
kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi
82 § Aiesopimus Perheiden Talo ry ja Tornion seurakunnan välillä
83 § Ei julkinen
84 § Ei julkinen
85 § Antinsaaren leirikeskuksen käyttöaste
86 § Tiedoksi
87 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
88 § Kokouksen päättäminen
89 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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58 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja kirkkoherra Martti Puontila pitää alkuhartauden, toteaa läsnäolijat ja avaa
kokouksen.

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja piti alkuhartauden, totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen klo 17.10.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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59 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KL 7:4 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
KJ 9:1 Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu
myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä
sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on
kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalle.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 5: Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta.
Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi
päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Kokouksesta on postitettu ke 11. toukokuuta 2016 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle
(varajäsenille tiedoksi) sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen
kutsu asialuetteloineen.

PUHEENJOHTAJA:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
KIRKKONEUVOSTO:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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60 §

Käsiteltävät asiat
58 § Kokouksen avaus
59 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
60 § Käsiteltävät asiat
61 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
62 § Hautausmaakatselmusten muistiot tiedoksi
63 § Parasniemen, Suensaaren ja Karungin hautausmaiden uurna- ja arkkumuistomerkit
64 § Takuuajan vakuus
65 § Kanttorilan viemärien uusiminen
66 § Alatornion kirkon pääportaiden viereisen eteläseinän ulkopuolen kunnostus- ja maalaustyö
67 § Parasniemen seurakuntatalo: Päiväkerhotilan ilmanvaihdon saneeraus
68 § Parasniemen seurakuntatalo: Päiväkerhotilan lattioiden kunnostaminen/uusiminen
69 § Parasniemen seurakuntatalo: Etupihan ikkunat
70 § Suensaaren seurakuntatalo: Takapihan osan katto ja seinät sekä diakoniatoimiston lattian
korjaus
71 § Vuoden 2017 talousarvion laadintaohje ja vuosien 2018 - 2019 taloussuunnitelmien
laadintaohje
72 § Kiinteän omaisuuden arviomies
73 § Ei julkinen
74 § Ei julkinen
75 § Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja tiedoksi
76 § Kirkkokolehdit 4.7. – 31.12.2016
77 § Ei julkinen
78 § Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten tarkastaminen
79 § Koulutusanomus / Kuusisto
80 § Avustusanomus / Karungin Kataja ry
81 § Lausuntopyyntö: Luonnos kirkkohallituksen esitykseksi kirkolliskokoukselle
kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi
82 § Aiesopimus Perheiden Talon ry ja Tornion seurakunnan välillä
83 § Ei julkinen
84 § Ei julkinen
85 § Antinsaaren leirikeskuksen käyttöaste
86 § Tiedoksi
87 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
88 § Kokouksen päättäminen
89 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään käsiteltävät asiat.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Lisäksi kirkkoneuvosto päätti ottaa 83 – 85 §:t lisäasioina käsiteltäväksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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61 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 2. luku 9 § 3. mom.:
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin
päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Raija Kontio ja Reijo Naalisvaara.

PUHEENJOHTAJA:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
KIRKKONEUVOSTO:
Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Reijo Naalisvaara ja Reino Vähä.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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62 §

Hautausmaakatselmusten muistiot tiedoksi
Kirkkoneuvoston tulee hautausmaan ohjesäännön 34 § mukaan kerran vuodessa suorittaa
hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä neuvoston
omat havainnot antavat aihetta.
Parasniemen, Suensaaren, Karungin kirkon ja Huruvaaran hautausmaiden katselmus pidettiin
21.9.2015. Mukana katselmuksessa olivat myös hautausmaiden kausityöntekijöiden työnjohtajat ns. etunaiset.
Katselmuksessa todettiin, että hautausmaiden ohjesääntöä on pääosin noudatettu. Ongelmia
on kuitenkin ollut hautamuistomerkkien osalta. Kaikki kivitoimittajat eivät ole esittäneet
hautamuistomerkkiä koskevaa kivisuunnitelmaa hautaustoimesta vastaavan viranhaltijan tai
taloustoimiston hyväksyttäväksi. Näin ollen hautamuistomerkit eivät ole olleet määräysten
mukaisia. Muistomerkki on tuotu haudalle virka-ajan ulkopuolella eikä asentamisesta ole sovittu
etukäteen hautausmaan hoitajan kanssa.
Seurakunnan huolehdittavien hautojen hoito on ollut sopimusten ja annettujen määräysten
mukaista. Yksityisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu pääsääntöisesti ohjesäännön
mukaisesti.

LIITE:

Muistio / 21.9.2016

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Merkitään tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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63 §

Parasniemen, Suensaaren ja Karungin hautausmaiden uurna- ja arkkumuistomerkit
KIRKKONEUVOSTO 15.5.2013 § 73:
Maisema-arkkitehti Anneli Ruohonen on laatinut liitteenä olevat Parasniemen hautausmaan O,
P ja Q alueiden arkkumuistomerkkimallit sekä uurna-alueen muistomerkkimallit.

LIITTEET:

Uurnamuistomerkit nro 7486
Arkkumuistomerkit nro 7487 perusmallit ja 7487b perusmallisto 1 kivi/ 2 hautapaikkaa
UURNAMUISTOMERKKIMALLIT;
- KAARIMALLIT, max korkeus 62-68 cm, ja max leveys 45-62 cm, nimikilven koko 8 cm x 18
cm, kiven paksuus 150 mm - 20 cm
- HARJAMALLIT, isolla kivellä 55-60 cm, ja leveys 62 cm, pienellä kivellä korkeus 45-47 cm,
leveys 45 cm.
- MATKALAUKKUMALLI, korkeus 50-60 cm ja leveys 45-62 cm, pienellä kivellä leveys 45
cm.
Uurnahaudan pituus kaikissa malleissa 115 cm. Hautamitta sisältää kivi- ja kukkatilan. Sama
malli kaikille leveysmitoille. Palkin leveys on 25 cm. Malleihin saa liittää kivellisen kukkajalustan.
Malleihin ei saa liittää jalkakiveä.
O, P, Q ALUEIDEN ARKKUMUISTOMERKKIMALLIT;
PERUSMALLIT;
- KAARIMALLIT, leveä kaarimalli max korkeus 65 cm, ja max leveys 60 cm, runko 55 cm
korkea + harja, hautapalkki 100 cm, kiven paksuus max 15 cm
kapea kaarimalli max 65 cm korkeus, runkokorkeus 55 cm + harja, leveys 45 cm
- HARJAMALLIT, leveä harjamalli max 65 cm,runkokorkeus 55 cm + harja, leveys 60 cm,
hautapalkki 100 cm
kapea harjamalli, korkeus 55 cm + harja, leveys 45 cm
- MATKALAUKKUMALLI, korkeus max 60 cm ja leveys max 60 cm
Palkki + kukkatila 50 cm.
PERUSMALLISTO 1 KIVI / 2 HAUTAPAIKKAA;
- KAARIMALLI;
yhden hautapaikan leveys = 100 cm
korkeus max 67 cm, runkokorkeus 55 cm + harja, leveys
asentaa. Tapitukset kielletty. Käytettävä itsestään pystyssä
max 15 cm.
- HARJAMALLI;
yhden hautapaikan leveys = 100 cm
korkeus max 67 cm, runkokorkeus 55 cm + harja, leveys
asentaa. Tapitukset kielletty. Käytettävä itsestään pystyssä
max 15 cm.
- MATKALAUKKUMALLI;
yhden hautapaikan leveys = 100 cm

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

max 105 cm, jalkakiviä ei saa
pysyvää mallia. Kiven paksuus

max 105 cm, jalkakiviä ei saa
pysyvää mallia. Kiven paksuus
jatkuu…
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korkeus max 60 cm, leveys max 105 cm, jalkakiviä ei saa asentaa. Tapitukset on kielletty.
Käytettävä itsestään pystyssä pysyvää mallia. Kiven paksuus max 15 cm.
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy Maisema-arkkitehti Anneli Ruohosen laatimat
hautamuistomerkit Parasniemen hautausmaan uurna-alueen muistomerkiksi ja alueiden O, P ja
Q alueiden arkkumuistomerkeiksi liitteenä olevien esitysten mukaisesti. Mallit ovat perus-,
laatikko-, harja- ja kaari. Haudoille ei saa tuoda lasiesineitä, eikä peltisiä kukkatilan reunoja.
Kiviset kukkareunukset sallitaan, jos ne liittyvät osaksi kiven kokonaisuuteen. Irrallisia
muistoesineitä ei saa tuoda haudoille. Seurakunta poistaa esineet automaattisesti, mikäli niitä
tuodaan.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTO 18.05.2016 § 63:
Tornion seurakunnan hautaustoimen ohjesäännössä §:ssä 15 sanotaan että, haudalle saa
asettaa hautausmaan käyttösuunnitelman ja seurakunnan hyväksymien muistomerkkiohjeiden
mukaisen muistomerkin. Hautamuistomerkkiä koskeva suunnitelma on etukäteen esitettävä
kahtena kappaleena hautaustoimesta vastaavan viranhaltijan tai taloustoimiston hyväksyttäväksi. Muusta haudalle tarkoitetusta muistomerkistä tai muistomerkin lisäosasta on myös
laadittava suunnitelma, joka on hyväksytettävä seurakunnalla ennen muistomerkin valmistamista. Sama menettely koskee vanhan muistomerkin muuttamista sekä uuden muistomerkin
tuomista aiemmin lunastetulle haudalle.
Päätöksen hautamuistomerkin tai sitä koskevan muutoksen hyväksymisestä tekee kirkkoneuvosto, jollei asiaa johtosäännössä ole delegoitu viranhaltijalle. Muistomerkin pystyttämisen
ajankohdasta on sovittava etukäteen hautausmaan hoitajan kanssa.
Haudalle asetettava muistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle.
Muistomerkki on asennettava siten, ettei kaatumisen tai vieremän vaaraa ole.
Hautamuistomerkin tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty eikä se saa olla
hautausmaalla paikoilleen asentamattomana kauemmin kuin työn suoritus vaatii. Viereisten
hautojen vahingoittamista on vältettävä. Hautamuistomerkin asettaminen on sallittu vain sulan
maan aikana 16.6. - 5.7. arkisin maanantaista keskiviikkoon klo 8 - 16 välisenä aikana.
Työn päätyttyä on hauta heti siistittävä. Jos viereistä hautaa on vahingoitettu, on se heti
korjattava. Ajoneuvoilla rikotut nurmikot, muu vahinko tai seurakunnalle jääneet siistimistyöt
veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai laiminlyöjältä.
Seurakunnalla on oikeus kuljettaa pois paikoilleen asettamatta jätetyt hautamuistomerkit tai
muut laitteet. Työstä aiheutuvat kustannukset veloitetaan laiminlyöjältä.
Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty, jollei hautausmaan
käyttösuunnitelma sitä salli.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Määräysten vastaisesti asetettu muistomerkki on seurakunnan kehotuksesta viipymättä
korjattava tai poistettava. Seurakunta voi määrätä haudalta poistettaviksi asiaankuulumattomat
aidat, puut, pensaat ja muut kasvit sekä irralliset koriste-esineet.
Hautaoikeuden päättyessä on hautamuistomerkkien osalta voimassa mitä siitä erikseen
säädetään.
Ohjesääntö on hyväksytty Kirkkoneuvostossa 12.11.2008 ja Kirkkovaltuustossa 17.12.2008
sekä vahvistettu Oulun Hiippakunnan tuomiokapitulissa 29.1.2009.
Edellinen hautamuistomerkkiohje on Tornion seurakuntayhtymän hyväksymä 25.3.1992.
Parasniemen hautausmaan käyttösuunnitelma on valmistunut ja hyväksytty Kirkkoneuvostossa
3.2.2016 ja Kirkkovaltuustossa 9.3.2016. Käyttösuunnitelmaan on laadittu hautakivien ohjemallit
haudoille. Ohjemallissa on määritelty kiven maksimaalinen korkeus ja leveys sekä
periaatteellinen muoto. Hyväksyttäviä ovat myös puu- ja rautaristit sekä laatta- ja tyynykivet.
Parasniemen hautausmaan uurna-alueen ja alueiden O, P ja Q alueiden muistomerkit on
hyväksytty kirkkoneuvoston kokouksessa 15.5.2013.
Parasniemen hautausmaan osastojen 1 - 14 ja 16 - 18 sekä osastojen F - M muistomerkit on
hyväksymättä.
Hyväksytään tässä yhteydessä myös Suensaaren, Karungin ja Huruvaaran hautausmaiden
muistomerkki ohjeistus.
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Hautamuistomerkkien ohje/esitevihko on laadittu. Ohjeen tarkoituksena on ohjata muistomerkin
valinnassa sekä suunnittelussa omaisia, kiviliikkeitä, hautojen ylläpitäjiä ja suunnittelijoita
ymmärtämään ja ottamaan huomioon hautausmaalle laaditut ja hyväksytyt tavoitteet ja ohjeet.
Esitteessä on sanalliset ohjeet muistomerkin valintaan liittyvistä asioista ja hautausmailla
noudatettavista säännöistä. Ohjeessa on myös eri hautausmaille ja osastoille hyväksytyt
muistomerkkien koot ja kuvat. Tarkoituksena on, että hautakirjan mukana lähetetään esite
vainajan omaisille. Lähetetään ohjevihko myös hautakivien myyjille.
Esitän, että hyväksytään hautamuistomerkkien ohjeistus ohjesäännön liitteeksi.
LIITE:

Ohje/esitevihko

KIRKKONEUVOSTO:
Liitteenä oleva hautamuistomerkkien ohjeistus hyväksyttiin ohjesäännön liitteeksi.
Oili Ojanaho poistui kokouksesta klo 17.40, 63 §:n päätöksen jälkeen.
Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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64 §

Takuuajan vakuus
Urakkasopimuksissa on ollut vaatimuksena, että urakoitsijan tulee toimittaa takuuajan vakuus.
Vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Vakuus annetaan pankkitakauksena,
joka maksaa urakoitsijalle 300 - 400 euroa. Takuuaika on silti vaikka ei takuuajan vakuutta
saadakaan. Urakkasopimuksessa on kohta, jossa takuuaika määritellään.
Tilintarkastaja Aarne Pohjolan kanssa on keskusteltu asiasta ja hänen mielestään voitaisiin
määritellä urakkasumma, josta ei takuuajanvakuutta vaadita. Tilintarkastaja ehdotti, että 10.000
euron urakasta ei takuuajan vakuutta vaadittaisi.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että alle 10.000 euron urakasta ei vaadita takuuajan vakuutta.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 12(36)

Keskiviikko 18.05.2016 klo 17.00 – 20.25
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

65 §

Kanttorilan viemärien uusiminen
Kanttorilan vuokralainen Kari Kantola on valittanut viemärin hajua lattialla. Kiinteistöpäällikkö
Martti Kerimaa on selvittänyt asiaa. Viemärilinja on kuvattu. Viemärilinjan kuvauksen perusteella putkessa on syöpymiä ja painauma ja ilmeinen vuoto välipohjaan.
Tarkkaa kustannusarviota ei tiedetä ennen kuin lattiat on avattu. Alla on arvio korjauskustannuksista:
Lattioiden aukaisu 16 tuntia
Vanhan viemärin purku ja lattiaeristeiden kunnon tarkistus
Timanttiporaukset
Uusien putkien asennus ja vanhojen tulppaus
Materiaalit viemäreihin
Lattioiden paikkaus (lauta ja muovimatto periaate)
Viimeistelyjä

1000,1000,500,1000,500,3000,1000,-

Yhteensä:

8000,- alv 0 %

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kanttorilan lattia korjataan.
KIRKKONEUVOSTO:
Seurakunta päätti ottaa koko talon omaan käyttöön ja kehottaa vuokralaista muuttamaan pois.
Vuokralaiselle tarjotaan muuta seurakunnan asuntoa.
Talon purkukustannukset selvitetään.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 13(36)

Keskiviikko 18.05.2016 klo 17.00 – 20.25
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

66 §

Alatornion kirkon pääportaiden
kunnostus- ja maalaustyö

viereisen

eteläseinän

ulkopuolen

Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on pyytänyt 18.4.2016 tarjouksia Alatornion kirkon
pääportaiden viereisen etelä-seinän ulkopuolen kunnostus- ja maalaustyöstä.
Tarjouksia pyydettiin viideltä (5) eri yritykseltä. Todettiin, että määräaikaan 6.5.2016 klo 16.00
mennessä tarjouksia oli tullut kolme (3) kpl. Tarjouksista 2 oli tarjouspyynnön mukaisia.
Halvimman tarjouksen on jättänyt Maalausliike Urho Remes Oy hintaan 5.704,00 € sis alv.
LIITTEET:

Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaan laatima tarjouspyyntö
Tarjousten avauspöytäkirja

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy Maalausliike Urho Remes Oy:n tekemän tarjouksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 14(36)

Keskiviikko 18.05.2016 klo 17.00 – 20.25
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

67 §

Parasniemen seurakuntatalo: Päiväkerhotilan ilmanvaihdon saneeraus
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on pyytänyt 4.4.2016 tarjouksia Parasniemen seurakuntatalon päiväkerhotilan ilmanvaihdon saneerauksesta.
Tarjouksia pyydettiin kuudelta (6) eri yritykseltä. Todettiin, että määräaikaan 22.4.2016 klo
16.00 mennessä tarjouksia oli tullut kaksi (2) kpl. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.
Halvimman tarjouksen on jättänyt LVI-Vanhatalo Oy hintaan 21.700,00 € sis. alv.

LIITTEET:

Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaan laatima tarjouspyyntö
Tarjousten avauspöytäkirja

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy LVI Vanhatalo Oy:n tekemän tarjouksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 15(36)

Keskiviikko 18.05.2016 klo 17.00 – 20.25
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

68 §

Parasniemen seurakuntatalo: Päiväkerhotilan lattioiden kunnostaminen/
uusiminen
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on pyytänyt 8.4.2016 tarjouksia Parasniemen seurakuntatalon päiväkerhotilan lattioiden kunnostamisesta/uusimisesta.
Tarjouksia pyydettiin kuudelta (6) eri yritykseltä. Todettiin, että määräaikaan 29.4.2016 klo
16.00 mennessä tarjouksia oli tullut yksi (1) kpl. Tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.
Halvimman tarjouksen on jättänyt Rakennusliike T. Myllyneva Oy hintaan 16.200,00 € sis alv.

LIITTEET:

Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaan laatima tarjouspyyntö
Tarjousten avauspöytäkirja

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy Rakennusliike T. Myllyneva Oy:n tekemän tarjouksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 16(36)

Keskiviikko 18.05.2016 klo 17.00 – 20.25
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

69 §

Parasniemen seurakuntatalo: Etupihan ikkunat
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on pyytänyt 8.3.2016 tarjouksia Parasniemen seurakuntatalon etupihan ikkunoista.
Tarjouksia pyydettiin kuudelta (6) eri yritykseltä. Todettiin, että määräaikaan 20.4.2016 klo
16.00 mennessä tarjouksia oli tullut viisi (5) kpl. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset.
Halvimman tarjouksen on jättänyt Rakennusliike T. Myllyneva Oy hintaan 25.420,00 € sis alv.

LIITTEET:

Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaan laatima tarjouspyyntö
Tarjousten avauspöytäkirja

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy Rakennusliike T. Myllyneva Oy:n tekemän tarjouksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 17(36)

Keskiviikko 18.05.2016 klo 17.00 – 20.25
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

70 §

Suensaaren seurakuntatalo: Takapihan osan katto ja seinät sekä
diakoniatoimiston lattian korjaus
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on pyytänyt 4.4.2016 tarjouksia Suensaaren seurakuntatalon
takapihan osan katon, seinän sekä diakoniatoimiston lattioiden korjauksesta.
Tarjouksia pyydettiin kuudelta (6) eri yritykseltä. Todettiin, että määräaikaan 6.5.2016 klo 16.00
mennessä tarjouksia oli tullut neljä (4) kpl. Tarjouksista 2 oli tarjouspyynnön mukaisia.
Halvimman tarjouksen on jättänyt Rakennusliike T. Myllyneva Oy hintaan 73.594,00 € sis. alv.

LIITTEET:

Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaan laatima tarjouspyyntö
Tarjousten avauspöytäkirja

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy Rakennusliike T. Myllyneva Oy:n tekemän tarjouksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 18(36)

Keskiviikko 18.05.2016 klo 17.00 – 20.25
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

71 §

Vuoden 2017 talousarvion laadintaohje ja vuosien 2018 - 2019 taloussuunnitelmien laadintaohje
KIRKKONEUVOSTO 29.3.2016 § 51:
Vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan saatiin verotuloja yhteensä 4.412.659 euroa. Lisäystä
vuoden 2014 verotuloihin oli 127.143 euroa (2,97 %).
Kirkollisverojen osuus oli 4.041.727 euroa (v. 2014 3.943.363 euroa). Lisäystä vuoden 2014
kirkollisveroon 98.364 euroa (2,49 %).
Yhteisöverotuloja saatiin 370.932 (v. 2014 342.153 euroa). Kasvua 28.779 euroa vuoteen 2014
(8,4 %).
Toimintatuotot olivat 554.154 euroa. Toimintatuottoja oli budjetoitu 569.835. Toimintatuotoilla
katettiin 13,64 % toimintakuluista. Toimintakate oli -3.508.622 euroa.
Vuosikate oli 647.593 euroa ja se riittää hyvin suunnitelman mukaisiin poistoihin, jotka ovat
263.194 euroa. Vuosikate nousi 179.676 euroa vuodesta 2014 (38,4 %).
Raamiesityksen pohjana on vuoden 2015 tilinpäätös ja vuoden 2016 talousarvio.
Toimintatuottoja arvioidaan saatavan 570.000 euroa vuonna 2017 ja toimintakuluarvio on
-4.160.000 euroa. Toimintakatearvio on -3.590.000 euroa.
Arvio vuoden 2017 kirkollisverojen tuloksi on 4.000.000 euroa. Kirkollisverojen tulokertymää on
talouden taantuman, paikkakunnan työllisyystilanteen ja kirkosta eroamisten vuoksi vaikea
ennustaa.
Valtion rahoituksen osuuden oletetaan vuonna 2017 olevan 440.000 euroa.
Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta on lakannut vuoden 2015 lopussa. Silloin
yhteisöveroa tilitettiin seurakunnille yritysten määrän mukaan.
Vuoden 2016 alussa on astunut voimaan laki valtionrahoituksesta kirkolle eräisiin
yhteiskunnallisiin tehtäviin (hautaustoimi, väestökirjanpito, kulttuurihistoriallisesti merkittävien
rakennusten ylläpito). Tällä hetkellä rahaa jaetaan kuntien asukasluvun mukaan.
Valtiovarainministeriön 5.2.2016 julkaisemassa Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportissa ennustetaan vuoden 2017 talouskasvuksi 1,2 %. Vaatimattoman kasvun
taustalla on kokonaisuudessaan kotimainen kysyntä.
Julkinen talous pysyy edelleen alijäämäisenä pitkittyneen matalasuhdanteen sekä talouden
rakenteellisten ongelmien vuoksi.

LIITE:

Pääluokkatasoinen yhteenveto raami 2017 / TA-esitykset 2016
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 19(36)

Keskiviikko 18.05.2016 klo 17.00 – 20.25
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän talousarvion raamiehdotuksen hyväksymistä. Esitys pohjautuu 4.440.000 euron
verotuloarvioon. Luvut ovat suuntaa antavia ja täsmentyvät syksyllä talousarvion laadinnan
yhteydessä.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin
KIRKKONEUVOSTO 18.5.2016 § 71:
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Kirkkoneuvosto hyväksyi raamiehdotuksen kokouksessaan 29.3.2016 § 51 ja kirkkovaltuusto
kokouksessaan 13.4.2016 § 22.
Kirkkoneuvosto ottaa kantaa vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeeseen ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelmien laadintaohjeeseen.
LIITE:

Tornion seurakunnan vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 - 2019 taloussuunnitelmien
laadintaohje.

KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin liitteenä oleva Tornion seurakunnan vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelmien laadintaohje. Ohje lähetetään tiedoksi henkilöstölle.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 20(36)

Keskiviikko 18.05.2016 klo 17.00 – 20.25
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

72 §

Kiinteän omaisuuden arviomies
Kirkkoneuvoston kokouksessa 24.2.2015 §:ssä 32 on valittu arviomiehet kiinteän omaisuuden
myyntiä varten vuosille 2015 - 2016. Arviomiehiksi valittiin mm. Kyllikki Lampinen, joka on
muuttanut pois paikkakunnalta. Hänen tilalleen on arviomieheksi lupautunut Matti Lampinen
Tornion SKV:ltä.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Matti Lampinen valitaan arviomieheksi kiinteän omaisuuden toimikuntaan.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 21(36)

Keskiviikko 18.05.2016 klo 17.00 – 20.25
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

73 §

Ei julkinen

74 §

Ei julkinen

75 §

Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja tiedoksi
Yhteistyötoimikunta on pitänyt kokouksen 17.3.2016. Annetaan pöytäkirja tiedoksi kirkkoneuvoston jäsenille.

LIITE:

Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja / 17.3.2016 (ark.sarja: 1.6.1.)

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Tiedoksi kirkkoneuvostolle.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi.
Martti Kerimaa poistui klo 18.54, 75 §:n päätöksen jälkeen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 22(36)

Keskiviikko 18.05.2016 klo 17.00 – 20.25
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

76 §

Kirkkokolehdit 4.7. – 31.12.2016
KIRKKONEUVOSTO 09.12.2015 § 213:
Oulun tuomiokapituli:
Tuomiokapituli määrää hiippakunnalliset kolehdit kannettavaksi seuraavasti:
- 10.1.2016 Oulun hiippakunnan toimintaan kasvatus-, diakonia- ja lähetystyössä
- 21.8.2016 Oulun hiippakunnan toimintaan kasvatus-, diakonia- ja lähetystyössä
- 30.10.2016 Oulun hiippakunnan toimintaan kasvatus-, diakonia- ja lähetystyössä
Samalla tuomiokapituli suosittelee, että seurakunnat keräisivät mahdollisuuksien mukaan
kolehdin Oulun hiippakunnan ystävyyshiippakunnan Tansanian luterilaisen kirkon Viktoriajärven
Itäisen hiippakunnan Nyakaton raamattukoululle Suomen Lähetysseuran kautta.
Kirkkohallitus lähettää joulukuussa seurakunnille tarkemmat ohjeet siitä, milloin hiippakunnalliset kolehdit kerätään ja miten ne tilitetään. Kolehteja ei siis enää tilitetä suoraan
tuomiokapitulille.

VIITE:
LIITE:

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 17/2015
Kolehtisuunnitelma ajalle 1.1. – 3.7.2016

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan kolehtisuunnitelman.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTO 18.05.2016 § 76:
LIITE:

Kolehtisuunnitelma ajalle 04.07. – 31.12.2016

PUHEENJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 04.07.2016 – 31.12.2016.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin liitteenä oleva kolehtisuunnitelma ajalle 04.07.2016 – 31.12.2016.

77 §

Ei julkinen

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 23(36)

Keskiviikko 18.05.2016 klo 17.00 – 20.25
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

78 §

Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten tarkastaminen
KL10:6§
Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä
tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston
tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden
ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista
asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen. (30.12.2003/1274)
Kv 09.03.2016
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvastaisuus
3 § Käsiteltävät asiat
4 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5 § Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuodeksi 2016
6 § Tontin vuokrauksen jatkaminen / Viitamäki Aimo ja Riitta
7 § Tontin vuokrauksen jatkaminen / Viitamäki Marko
8 § Parasniemen hautausmaan käyttösuunnitelman hyväksyminen
9 § Oulun tuomiokapitulin ilmoituspyyntö kirkkoherran viran täyttämiseen liittyen
10 § Vaalilautakunnan valinta
11 § Helvi ja Sulo Junton vuokrasopimus
12 § Vuokraoikeuden jatkaminen / Tallgren
13 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
14 § Kokouksen päättäminen
15 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kv 13.04.2016
16 § Kokouksen avaus
17 § Kokouksen laillisuus ja päätösvastaisuus
18 § Käsiteltävät asiat
19 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
20 § Vuoden 2015 tilinpäätös
21 § Vuoden 2017 tuloveroprosentin vahvistaminen
22 § Vuoden 2017 talousarvioraami
23 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
24 § Kokouksen päättäminen
25 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

PUHEENJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto toteaa, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene
toimivaltaa ulommaksi taikka muutoinkaan ole lainvastaisia.
Kirkkovaltuuston päätökset voidaan panna täytäntöön.
Jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 24(36)

Keskiviikko 18.05.2016 klo 17.00 – 20.25
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 25(36)

Keskiviikko 18.05.2016 klo 17.00 – 20.25
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

79 §

Koulutusanomus / Kuusisto
Kappalainen Jarkko Kuusisto anoo koulutusmäärärahaa Elämyksiä Raamatusta –metodin
koulutukseen 16. – 17.9.2016 Kauniaisten Raamattuopistolle. Kurssilla esitellään seitsemän
Raamatun kertomusta ja monimuotoisia havaintomateriaalien käyttötapoja niiden opetuksessa.
Opettajina kurssilla ovat teol. maist. Riitta Lemmetyinen ja teol. maist. Marianne Jansson
Akasia-säätiöstä. Koulutus antaa lisätaitoja ja varmuutta julistukseen ja opetukseen niin
aikuisten kuin rippikoululaisten parissa tehtävään työhön.
Koulutuksen hinta matkakuluineen on noin 416 euroa.

VIITE:

Anomus

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy koulutusmäärärahan.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 26(36)

Keskiviikko 18.05.2016 klo 17.00 – 20.25
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

80 §

Avustusanomus / Karungin Kataja ry
Taustaa
Karungissa on ollut seurakunnan sählykerhoja vuosia ja niissä osallistujamäärät kylän koko
huomioiden varsin suuria. Kerhoja on vedetty yhteistyössä Karungin Katajan kanssa Mauri
Angerian johdolla ja he ovat saaneet innostettua nuoria liikkumaan mukavilla harjoituskerroilla
viikoittain sekä vielä käyttämällä nuoria seurakuntien välisissä sählyturnauksissa. Lapset ovat
saaneet purkaa energiaansa hyvään, mutta toisaalta kerhot ovat vaatineen kerhojen vetäjiltä
valtavan suuren panostuksen. Kerhojen vetäjät eivät ole halunneet hakea kerhonvetäjien
palkkiota vaan haluaisivat osoittaa palkkiorahat nuorten toimintaan.
Utsjoki leiri
Tornion (Karungin kerho) ja Utsjoen seurakunnat sekä Karungin Katajan sählykerhojen vetäjät
ovat suunnitelleet yhteistä leiriä kesäkuulle 2016 Utsjoelle. Leirillä olisi eri aktiviteetteja
luonnossa liikkumisesta Jäämeren rannalla käymiseen mutta myös sählyyn. Leirin tarkempi
ajankohta on 8. – 12.6.2016.
Anomus
Karungin Kataja ry anoo kerhojen vetäjien pyynnöstä, että Tornion seurakunta avustaa Utsjoen
lasten ja nuorten leiriä 2.500 €:lla viitaten kerhonohjaajien palkkioiden suuntaamiseen tähän
leiriin. Avustus kierrätetään Karungin Katajan ry:n kautta, joka on retken järjestäjä.

VIITE:

Karungin Kataja ry:n avustusanomus / 10.4.2016

PUHEENJOHTAJA:
Keskustellaan avustuksen myöntämisestä.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto päätti myöntää 1.500 €:n avustuksen Karungin Kataja ry:lle 8. – 12.6.2016
suunnitellun nuorten Utsjoki-leirin toteuttamiseen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Lausuntopyyntö: Luonnos kirkkohallituksen esitykseksi
kirkolliskokoukselle kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi
Kirkkohallitukselta on saapunut lausuntopyyntö koskien kirkkohallituksen esitystä kirkolliskokoukselle kirkkolainsäädännön kodifioimiseksi. Lausunto tulee antaa oheisella kaavakkeella
viimeistään 15.6.2016 mennessä.

LIITE:

Lausuntopyyntö / 22.3.2016

VIITE:

Kirkkohallituksen luonnos

PUHEENJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto päättää lausunnon antamisesta.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto päätti perustaa työryhmän lausunnon antamista varten. Työryhmään valittiin
talouspäällikkö Soile Martikainen, kirkkoherra Martti Puontila ja kirkkoneuvoston jäsenet Raija
Kontio ja Sari Juntura.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Kirkkoneuvosto
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Aika
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Sivu 28(36)

Keskiviikko 18.05.2016 klo 17.00 – 20.25
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

82 §

Aiesopimus Perheiden Talo ry ja Tornion seurakunta
Tornion seurakunnan ja Perheiden talon välinen yhteistyösopimus päättyy 31.12.2016.
Perheiden talolla ovat toimijoina olleet Tornion kaupunki, Tornion seurakunta, 4H ja
Mannerheimin lastensuojeluliitto.
Perheiden Talo ry hakee kohdennettua toiminta-avustusta Raha-automaatti yhdistykseltä
vuodelle 2017. Kohdennettua toiminta-avustusta haetaan jo yleensä vakiintuneelle toiminnalle.
Vaikka kohdennettu toiminta-avustus voidaan myöntää jatkuvaluonteiseen toimintaan,
tarkistetaan sen myöntämisperusteet vuosittain, kuten muidenkin avustusten.
RAY arvioi avustusharkinnassa hakijan kykyä pitkäjännitteiseen, suunnitelmalliseen ja
tavoitteelliseen toimintaan. Toiminnan kohderyhmän osallistuminen toiminnan suunnitteluun on
tärkeää. Jatkuvaluonteisuus ei tarkoita sitä, että toiminta tulisi säilyttää samanlaisena vuodesta
toiseen.
Perheiden Talo ry ja Tornion seurakunta ovat laatimassa aiesopimusta, joka astuu voimaan
osapuolten allekirjoitettua sopimuksen ja on voimassa erikseen laadittavan, sopijaosapuolten
välisen yhteistyösopimuksen voimaanastumiseen saakka. Yhteistyösopimus laaditaan, kun
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuoden 2017 alussa Raha-automaattiyhdistyksen
tekemän avustustenjakoehdotuksen. Raha-automaattiyhdistyksen kielteisen (tieto tulee
joulukuussa 2016) rahoitusehdotuksen tai sopimuksen purkautumisen seurauksena
sopimuksen voimassaolo päättyy. Aiesopimus purkautuu ilman erillistä irtisanomista, mikäli
hakemuksen rahoituspäätös on kielteinen.
Mikäli Tornion Perheiden Talo ry saa myönteisen rahoituspäätöksen, laaditaan yhteistyösopimus vuodelle 2017 ja tarkennetaan yhteistyösopimuksen ehdot.
Tällä hetkellä Perheiden Talolla on neljä lastenkerhoa (maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona)
joissa on työskennellyt yksi seurakunnan lastenohjaaja. Perjantaisin on ollut kerho
perhepäivähoitajille, jossa on ollut kaksi lastenohjaajaa.

LIITE:

Aiesopimus Perheiden Talo ry ja Tornion seurakunta

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Tornion seurakunta allekirjoittaa aiesopimuksen Perheiden Talo ry:n kanssa.
Toiminta on koettu hyödylliseksi ja seurakunnan lapsityötä on ollut mahdollista kohdentaa
laajemmalle kohderyhmälle.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä liitteenä olevan Perheiden Talo ry:n ja Tornion seurakunnan
välisen aiesopimuksen.
Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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83 §

Ei julkinen

84 §

Ei julkinen

85 §

Antinsaaren käyttöaste

KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto esittää nuorisotyönohjaajille ja rippikoulutyöstä vastaavalle, että selvittävät
Antinsaaren käyttöasteen nostamista.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Tiedoksi
Kirkkoherran päätökset:
4/2016 – Esitys Oulun tuomiokapitulille, että Simon seurakunnan seurakuntapastori Mari
Ojalalle annetaan osa-aikainen (50 %) viran hoitomääräys Tornion srk:n vs.
kappalaiseksi 1.4. – 31.7.2016 väliseksi ajaksi.
5/2016 – Esitys Oulun tuomikapitulille, että pastori Risto Räihälle annetaan osa-aikainen (50 %)
viran hoitomääräys Tornion srk:n vs. kappalaiseksi 1.6. – 31.7.2016 väliseksi ajaksi.
6/2016 – Palkattu viranhaltijapäätöksellä vs. nuorisotyönohjaajaksi Lea Alioravainen ajalle 23.5.
– 30.11.2016.
7/2016 – Toimistosihteeri Teija Pasmalle hyväksytty virastonhoidon peruskurssi 10. –11.5.2016.
Kurssin osallistumismaksu 100 €.
Talouspäällikön päätökset:
13/2016- Saatavien poistaminen tasetililtä vuokrasaamiset, summa 675,63 €
27/2016- Hautausmaiden aikuiset työntekijät. LIITE
29/2016- Koululaisten palkkaaminen hautausmaille. LIITE
30/2016- Kirkonesittelijöiden palkkaaminen kesälle 2016. LIITE
Muut:
1. Lähetystiimin muistio 13.4.2016. LIITE (ark.sarja: 7.2.1.)

PUHEENJOHTAJA:
Merkitään tiedoksi ja hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan ke 18.05.2016 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Tornion kirkkoherranvirastossa, Parasniementie 115, 95450 Tornio.
Ke 25.05.2016 – pe 24.06.2016 klo 9.00 – 15.00.
Ilmoitus nähtävillä olosta on Parasniemen kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ke 18.05.2016 –
ma 27.06.2016 klo 9.00 - 15.00.

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Martti Puontila päättää kokouksen ja pitää iltahartauden.

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25 ja piti iltahartauden.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

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: 62, 73, 74, 75, 86 (tiedoksi), 71, 81, 83, 84 (valmistelu), 78 (täyt. pano), 77, 79, 83
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 63, 64, 72 76, 80, 82 sekä hankintaoik. mahd. 65, 66, 67, 68, 69, 70
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. 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 1.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
 Tornion kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Parasniementie 115, 95450 Tornio
”
016-442 117
tornion.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät: 63, 64, 72, 76, 80, 82
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu
Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 €
(rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
1

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Kirkkoneuvosto
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yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai
sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
– oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi
tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
TORNION KIRKKONEUVOSTO
Käyntiosoite: Parasniementie 115, 95450 Tornio
Postiosoite: ”
Telekopio:
016-442 117
Sähköposti: tornion.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 65, 66, 67, 68, 69, 70
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.

Hankintaoikaisun
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
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Oulun hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Puhelin (vaihde):
Telekopio:
Sähköposti:

Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu
PL 189, 90101 Oulu
029 56 42800 (klo 8.00 – 16.15)
029 56 42841
oulu.hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 58 - 61 §:t ja 87 - 89 §:t

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Kirkkoneuvosto
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Valitusaika
30 päivää

Ojakatu 1, 90100 Oulu
PL 189, 90101 Oulu
08-5358 533
oulu.tuomiokapituli@evl.fi

 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
 Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi
Valitus markkinaoikeuteen, pöytäkirjan pykälät:
Valitus on tehtävä kirjallisesti 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 ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään
silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä
hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot:

Valitusaika
14 päivää

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio:
010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
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

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 36(36)

Keskiviikko 18.05.2016 klo 17.00 – 20.25
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ
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.
Päätöksen voi saattaa 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. Asia voidaan
saattaa valituksella 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

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993)
3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa
226 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

