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PYKÄLÄ
SISÄLLYSLUETTELO:
90 § Kokouksen avaus
91 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
92 § Käsiteltävät asiat
93 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
94 § Anomus hautamuistomerkin vaihtamisesta / Fräki
95 § Hautamuistomerkkien poistaminen viranhaltijapäätöksellä
96 § Hautasijan luovutus / Puskala Naimi
97 § Hautasijojen luovutus / Ollilan sukuhaudasta paikat 161 ja 163
98 § Rakennusoikeuden jatkaminen / Keski-Luopa Ilmari
99 § Aloite: Antinsaari rippileirien pitopaikaksi
100 § Ei julkinen
101 § Hautausmaksu muistolehtoon
102 § Hautamuistomerkkiohjeistus
103 § Ei julkinen
104 § Ei julkinen
105 § Kastepuu Alatornion kirkossa
106 § Rakennusavustus Alatornion ja Tornion kirkkojen korjauksiin
107 § Liina Seppälän työsopimuksen jatkaminen
108 § Tiedoksi
109 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
110 § Kokouksen päättäminen
111 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 3(30)

Maanantai 20.06.2016 klo 17.00 – 19.15
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

90 §

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

KIRKKONEUVOSTO
Laulettiin Suvivirrestä jakeet 1-3, puheenjohtaja totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen klo 17.10.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

91 §

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 ma 13. kesäkuuta 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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PYKÄLÄ

92 §

Käsiteltävät asiat
90 § Kokouksen avaus
91 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
92 § Käsiteltävät asiat
93 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
94 § Anomus hautamuistomerkin vaihtamisesta / Fräki
95 § Hautamuistomerkkien poistaminen viranhaltijapäätöksellä
96 § Hautasijan luovutus / Puskala Naimi
97 § Hautasijojen luovutus / Ollilan sukuhaudasta paikat 161 ja 163
98 § Rakennusoikeuden jatkaminen / Keski-Luopa Ilmari
99 § Aloite: Antinsaari rippileirien pitopaikaksi
100 § Ei julkinen
101 § Hautausmaksu muistolehtoon
102 § Hautamuistomerkkiohjeistus
103 § Ei julkinen
104 § Ei julkinen
105 § Kastepuu Alatornion kirkossa
106 § Rakennusavustus Alatornion ja Tornion kirkkojen korjauksiin
107 § Liina Seppälän työsopimuksen jatkaminen
108 § Tiedoksi
109 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
110 § Kokouksen päättäminen
111 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään käsiteltävät asiat.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Päätettiin käsitellä kiinteistöpäällikön läsnäoloa edellyttävä pykälät (95, 104 - 106, 101, 107 §:t)
ensin. Muilta osin edettiin asialistan mukaisesti.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Kirkkoneuvosto
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Maanantai 20.06.2016 klo 17.00 – 19.15
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

93 §

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 Juha Berg ja Marja-Liisa Husa.

PUHEENJOHTAJA:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
KIRKKONEUVOSTO:
Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Berg ja Marja-Liisa Husa.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 7(30)

Maanantai 20.06.2016 klo 17.00 – 19.15
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

94 §

Anomus hautamuistomerkin vaihtamisesta / Fräki
Liisa ja Jukka Fräki (vainajan lapset) ovat kirjeellä anoneet lupaa poistaa vanhan muistomerkin
Timo Arvid Fräkin haudalta ja laitattaa tilalle uuden. Uuteen muistomerkkiin tulee kaikki vanhat
nimet näkyviin. Hauta sijaitsee Parasniemen hautausmaalla osastossa 3 ja hautapaikka nro 87.

LIITE:

Anomus Liisa ja Jukka Fräki

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Muistomerkkien koot on tarkkaan määritelty. Uutta kiveä ei olisi mahdollista asentaa ilman, että
haudalta poistetaan vanha kivi. Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy vanhan muistomerkin
poistamisen, jotta tilalle saadaan uusi ohjeiden mukainen muistomerkki. Uuden kiven korkeus
on max. 70 cm ja leveys max. 105 cm.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

95 §

Hautamuistomerkkien poistaminen viranhaltijapäätöksellä
Tornion seurakunnan hautaustoimen ohjesäännössä, liiteosiossa § 15 mainitaan
hautamuistomerkeistä näin: Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman
hautausmaan ylläpitäjän suostumusta.
Hautamuistomerkkiohjeessa, joka on liite Tornion seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöön
(hyväksytty kirkkoneuvostossa 18.5.2016 §:ssä 63), sanotaan, että vanhaa muistomerkkiä ei
saa poistaa ilman kirkkoneuvoston lupaa. Sama koskee muistomerkin vaihtamista.
Vanha ohjeistus on ollut, että omaiset tekevät kirkkoneuvostolle kirjallisen anomuksen
hautamuistomerkin poistamisesta/vaihtamisesta. Tämä ei ole käytännössä juurikaan toteutunut.
Menetelmä on osoittautunut hankalaksi, koska omaiset eivät voi tilata uutta muistomerkkiä
ennen kuin ovat saaneet luvan vanhan poistamiseen. Muistomerkkien vaihtamiset tapahtuvat
kesällä, jolloin kirkkoneuvoston kokouksia on harvoin.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Tornion seurakunnassa otetaan käyttöön uusi ohjeistus hautamuistomerkkien
poistamisen/vaihtamisen suhteen: Omaiset tekevät jatkossakin kirjallisen hakemuksen
muistomerkin poistamisesta/vaihtamisesta. Hakemus toimitetaan taloustoimistoon, missä
tarkistetaan haudan sijainti ja sieltä edelleen hautausmaanhoitajalle, joka tarkastaa, onko
muistomerkin poistaminen/vaihtaminen suositeltavaa.
Hautausmaanhoitajan tulee ottaa huomioon, että hautausmailla säilyy hautausmaiden arvokas
perinne ja vanhat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat muistomerkit säilyisivät, kuten mm.
Parasniemen hautausmaan käyttösuunnitelma edellyttää.
Tarkistuksen jälkeen hautausmaan hoitaja laittaa hakemukseen maininnan, voiko muistomerkin
poistaa/vaihtaa ja samalla oman allekirjoituksen lomakkeeseen. Lomake toimitetaan taloustoimistoon ja talouspäällikkö tekee viranhaltijapäätöksen kiven poistamisesta.
KIRKKONEUVOSTO:
Uusi menettelytapa hyväksyttiin.
Samalla todettiin, että on seurakunnan velvollisuus selvittää, että onko hauta/muistomerkki
kulttuurihistoriallisesti arvokas.
Päätettiin suorittaa kartoitustyö siinä laajuudessa, että kulttuurihistorialliset vaatimukset
täyttyvät. Selvitystyöhön pyydetään konsultointiapua museoalan ihmisiltä.
Päätettiin hakea Kirkkohallitukselta avustusta selvitystyöhön.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
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PYKÄLÄ

96 §

Hautasijan luovutus / Puskala Naimi
Marjatta Hynninen luovuttaa äitinsä Puskala Naimin hautasijan Tornion seurakunnalle.
Hautasija sijaitsee Parasniemen hautausmaalla osastossa 10, paikka nro 55.

LIITE

Haudan luovutuskirja Marjatta Hynniseltä

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi haudan luovutuksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

97 §

Hautasijojen luovutus / Ollilan sukuhaudan viereiset haudat osastossa 5
nrot 161 ja 163
Ainoat Heikki Lauri Ollilan ja Iida Ollilan jälkeläiset Jukka Henrikki Ollila, Valma Johanna
Miettinen (os. Ollila) ja Lauri Ilmari Ollila, luovuttavat seurakunnalle Ollilan sukuhaudan
viereiset haudat, joihin ei ole haudattu vainajia. Luovutettava hauta sijaitsee osastolla 5,
hautapaikat nro 161 ja 163. Hautaan nro 162 (joka on ainaishauta) on haudattu Heikki Lauri
Ollila ja Iida Ollila.

LIITE:

Haudan luovutuskirja.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi haudan luovutuksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
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PYKÄLÄ

98 §

Rakennusoikeuden jatkaminen / Keski-Luopa Ilmari
Tornion seurakunta on vuokrannut Ilmari Keski-Luopalle huvilatarkoitukseen Tornion kaupungin
Pirkkiön kylässä sijaitsevan tontin nro 7 Parasniemen tilasta Rn:o 17:73 pinta-alaltaan 1378 m².
Kiinteistötunnus 851-420-17-73. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta ja se on alkanut
1.8.1991 ja päättyy 30.7.2021.
Vuokrasopimuksessa §:ssä 5 on maininta, että mikäli rakennus kokonaan tai osittain palaa tai
muutoin tuhoutuu, se on kahden vuoden kuluessa uudelleen rakennettava. Seurakunta voi
hakemuksesta pidentää mainittuja rakennusaikoja.
Kesämökki on tuhoutunut tulipalossa 13.9.2015.
Ilmari Keski-Luopa anoo jatkoaikaa uudisrakentamiselle palopäivästä 7 vuotta.

LIITE:

Ilmari Keski-Luopan hakemus

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Ilmari Keski-Luopa hakee uudisrakentamiselle jatkoaikaa 7 vuotta. Seitsemän vuotta
päivämäärästä 13.9.2015 olisi 13.9.2022 mutta vuokrasopimus päättyy jo 30.7.2021. Esitän,
että kirkkoneuvosto myöntää Ilmari Keski-Luopalle jatkoaikaa uudisrakentamiselle vuokrasopimuksen päättymispäivään eli 30.7.2021asti.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

99 §

Aloite: Antinsaari rippileirien pitopaikaksi
Kirkkoneuvoston jäsen Reijo Naalisvaara on tehnyt kirkkoneuvostolle aloitteen, että rippikoululaisten leirien pitopaikkana käytetään kokonaan Antinsaaren leirikeskusta. Perustelut
aloitteen tekemiselle on, että Antinsaari toimii vajaalla teholla, joten olisi järkevää käyttää omia
tiloja. Ulkopuolisien tilojen käytöstä tulee seurakunnalle ylimääräisiä kuluja kuten tilojen vuokra,
henkilökunnalle päivärahat ja kilometrikorvaukset. Aloitteessaan Reijo Naalisvaara esittää, että
uudistus astuisi voimaan jo vuonna 2017.

LIITE:

Aloite Reijo Naalisvaaralta

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto merkitsee aloitteen tiedoksi ja asiaan palataan seuraavassa
kokouksessa.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi.
Asiaan palataan viimeistään talousarviokokouksessa.
Kirkkoneuvosto toivoo hintavertailua Antinsaaren ja Loma-Vietosen leirien osalta.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

100 §

Ei julkinen

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

101 §

Hautausmaksut uurnalehtoon
Tornion seurakunnassa on mahdollista haudata tuhka uurnalehtoon. Uurnalehto on
Suensaaren ja Karungin hautausmailla mutta ei vielä Parasniemen hautausmaalla.
Uurnalehtoon ei haudata uurnaa vaan pelkkä tuhka. Tuhkan laskeminen uurnalehtoon ilman
uurnaa tarkoittaa sitä, että maata kaivetaan pois, laitetaan tuhka maahan ja peitetään.
Suensaaren ja Karungin hautausmaille on hankittu muistolehtopaasi (muistokivi), johon
kiinnitetään vainajan nimellä varustettu nimilaatta. Nimilaatta kiinnitetään muistokiveen, jossa
on kiskot. Parasniemen hautusmaalle ei ole vielä muistokiveä hankittu.
Jos vainajan tuhka sirotellaan niin silloin sirottelu tehdään muistolehtoon. Muistolehtoa ei ole
vielä millään Tornion seurakunnan hautausumailla.
Sirottelu muistolehtoon tai hautaaminen uurnalehtoon tehdään kesäisin. Mikäli tuhka tuodaan
seurakuntaan talvella, uurna säilytetään ruumishuoneella talven yli ja tuhkan sirottelu tai
hautaus tapahtuu kesällä.
Tuhkan sirottelu muistolehtoon on paikkakuntalaiselle ilmainen ja ulkopaikkakuntalaiselle 30
euroa.
Tuhkan
hautaaminen
uurnalehtoon
maksaa
paikkakuntalaiselle
60
euroa
ja
ulkopaikkakuntalaiselle 100 euroa. Hintaan sisältyy haudan avaus, peitto ja muistolaatta.
Muistolaatta annetaan omaisille, jotka kaiveruttavat laatan ja toimittavat sen seurakuntaan
takaisin. Muistolaatta kiinnitetään muistolehtopaasiin.

LIITE:

Hautausmaksut

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy hautausmaksut muistolehtoon ja uurnalehtoon.
KIRKKONEUVOSTO:
Päätettiin jättää pöydälle ja palata asiaan myöhemmin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

102 §

Hautamuistomerkkiohjeistus
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

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

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

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.
Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 16(30)

Maanantai 20.06.2016 klo 17.00 – 19.15
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ
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…
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.
Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 17(30)

Maanantai 20.06.2016 klo 17.00 – 19.15
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ
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.
KIRKKONEUVOSTO 20.6.2016 § 102:

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

jatkuu…

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 18(30)

Maanantai 20.06.2016 klo 17.00 – 19.15
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ
Hautamuistomerkkiohjeessa, jonka kirkkoneuvosto hyväksyi 18.5.2016 oli Parasniemen
hautausmaan osastojen O, P, ja Q kukka-aihion etutilan kooksi on määrätty 25 cm. Muilla
Parasniemen hautausmaan osastoilla kukka-aihion etutilan koko on 30 cm. Suensaaren,
Karungin ja Huruvaaran hautausmailla on niin ikään kukka-aihion etutilan koko 30 cm.
Muistomerkkiohjeessa oli myös Suensaaren hautausmaan osastolla L määritelty 2 metrin
haudalla muistomerkin leveydeksi 65 cm. Muualla Suensaaren, Karungin ja Huruvaaran
hautausmaan alueella on muistomerkin enimmäisleveys 80 cm.
Keskusteluissa hautamuistomerkkimyyjien kanssa on ilmennyt, että 25 cm kokoinen kukkaaihio on liian pieni. Asiasta on keskusteltu myös hautausmaan hoitajien kanssa ja todettiin, että
yhtenäinen käytäntö joka hautuumaalla olisi hyvä asia.
Toinen asia, joka on ilmennyt hautamuistomerkin hyväksymisen jälkeen, on Suensaaren
hautausmaan muistomerkin koko. Muistomerkkien leveydet ovat liian pieniä. Ohjeessa on
mainittu, että osastolla L (= uutta aluetta ja kutsutaan nimellä nurmialue) saisi muistomerkin
leveys olla max. 65 cm. Ohjeen mukaan Suensaaren, Karungin ja Huruvaaran hautausmailla
muistomerkin enimmäiskoko on 2 metrin haudalla 80 cm.
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että hautamuistomerkkiohjeeseen tehdään korjauksia. Aikaisemmassa ohjeessa oli
kukka-aihion koko Parasniemen hautausmaan osastoille O, P ja Q 25 cm. Yhdenmukaistetaan
ohjetta ja laitetaan joka hautausmaalle (Suensaari, Karunki ja Huruvaara) kukka-aihion kooksi
30 cm ja samoin Parasniemen osastojen O, P ja Q.
Korjataan myös Suensaaren hautausmaan L-osaston muistomerkin kokoa: hyväksytään 2
metrin haudalle muistomerkin leveydeksi 80 cm. Lisätään ohjeeseen L-osaston lisäksi osastot
M+N ja O ja hyväksytään 2 metrin haudoille 80 cm levyiset muistomerkit.
Suensaaren hautausmaan muille osastoille ja Karungin ja Huruvaaran hautausmaille
hyväksytään 2 metrin haudalle 105 cm levyinen muistomerkki.
Muutoksista on keskustelu hautausmaanhoitajien kanssa ja he ovat hyväksyneet muutokset.
LIITE:

Luonnos uudesta ohjeesta

KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 19(30)

Maanantai 20.06.2016 klo 17.00 – 19.15
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

103 §

Ei julkinen

Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 20(30)

Maanantai 20.06.2016 klo 17.00 – 19.15
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

104 §

Ei julkinen

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 21(30)

Maanantai 20.06.2016 klo 17.00 – 19.15
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

105 §

Kastepuu Alatornion kirkossa
Yliarkkitehti Antti Pihkala ja kulttuuriperinnön asiantuntija Saana Tammisto Kirkkohallituksesta
vierailivat Tornion seurakunnassa 16.6.2016. He huomauttivat Alatornion kirkossa olevasta
kastepuun sijainnista, se ei saa missään tapauksessa olla kuorialueella. Saana Tammisto
ohjeisti sijoittamaan kastepuun muuhun tilaan, esimerkiksi siipeen, jossa urut sijaitsevat.
Kastepuu voi kuitenkin olla näkösällä.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kastepuu siirretään pois kuorialueelta ja siirretään johonkin muualle, sopivaan
paikkaan.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkoherra yhdessä lapsityöstä vastaavan papin kanssa katsovat
kirkkotilasta Saana Tammiston ohjeiden mukaisen paikan kastepuulle.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 22(30)

Maanantai 20.06.2016 klo 17.00 – 19.15
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

106 §

Rakennusavustus Alatornion ja Tornion kirkkojen korjauksiin
Kirkkohallitus on uusinut rakennusavustusten jakoperusteet ja uudet ovat käytössä vuoden
2016 alusta alkaen. Aiemmin vain vähätuloiset seurakunnat voivat saada avustusta. Nyt niitä
voi hakea ja niitä on myös myönnetty kaikille seurakunnille, joilla on hoidettavana suojeltuja
kirkollisia rakennuksia. Koskee siis myös Torniota. Edellytyksenä pidetään päteviä selvityksiä ja
suunnitelmia.
Kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti Pihkala ja kulttuuriperinnönasiantuntija Saana Tammisto
vierailivat Tornion seurakunnassa 16.6.2016. Mukana käynnillä oli myös Antti Pihkalan
suosittelema arkkitehti Ilpo Väisänen. Katselmus tehtiin Tornion ja Alatornion kirkkoihin.
Tornion kirkon ikkunat ja ovet ovat akuutin korjauksen tarpeessa. Tornion kirkkoon on
suunniteltu myös invaluiskan rakentamista ja esteettömyys kirkon sisällä muutenkin olisi hyvä
turvata.
Alatornion kirkon portaiden korjauspäätöstä on lykätty useana vuotena.
Korjaustarpeista olisi tehtävä pitkän tähtäimen suunnitelma mutta kiireellisimmät korjattavat
olisivat juuri Tornion kirkon ikkunat ja ovet ja Alatornion kirkon portaat.
Antti Pihkala on tehnyt suunnitelmat jo vuosia sitten Tornion kirkon ikkunoiden restauroinnista ja
Alatornion kirkon portaista. Toteutus on näiden osalta siirtynyt ja suunnitelmia on jo pakko
päivittää. Antti Pihkala on siirtynyt Kirkkohallitukseen yliarkkitehdiksi vuonna 2009, eikä tee
enää suunnittelutyötä.
Antti Pihkala ehdottaa, että hänen suosittelema arkkitehti Ilpo Väisänen, voisi tehdä akuutteihin
asioihin eli Tornion kirkon ikkunankorjaus ja Alatornion kirkon porrassuunnitelmaan liittyvät
päivitykset sekä niitä koskevat avustushakemukset. Ilpo Väisäsen arkkitehtitoimisto on viime
vuosina toiminut mm. Tervolan seurakunnan toimeksiannosta samoissa tehtävissä.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto antaa toimeksiannon arkkitehti Ilpo Väisäselle Alatornion kirkon
portaiden ja Tornion kirkon ikkunoiden ja ovien korjaamisesta ja mahdollisen invaluiskan
rakentamisen suunnittelutyöstä. Esitän myös, että haetaan rakennusavustusta edellä mainittuihin kohteisiin Kirkkohallitukselta.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 23(30)

Maanantai 20.06.2016 klo 17.00 – 19.15
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

107 §

Liina Seppälän työsopimuksen jatkaminen
Liina Seppälä käy siivoamassa Arpelan seurakuntatalon tarvittaessa. Hänelle on tehty
määräaikainen työsopimus 30.6.2016 saakka. Liina Seppälä pystyy jatkamaan tehtävässä
31.5.2017 saakka. Tämänhetkisen tiedon mukaan hän lähtee opiskelemaan toiselle
paikkakunnalle syksyllä 2017. Tällainen siivousjärjestely on sopinut seurakunnalle hyvin, koska
Liina asuu lähellä Arpelan seurakuntataloa eikä työmatkoista aiheudu seurakunnalle
kilometrikuluja.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että jatketaan Liina Seppälän työsopimusta 31.5.2017 saakka. Hänen kanssa on sovittu
määräaikaisen työsopimuksen jatkamisesta puhelinkeskustelussa 15.6.2016 Soile Martikaisen
kanssa.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Päätettiin, että kevään 2017 aikana kartoitetaan/kilpailutetaan palvelun tarjoajat.
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa poistui kokouksesta klo 18.45 107 §:n päätöksen jälkeen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 24(30)

Maanantai 20.06.2016 klo 17.00 – 19.15
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

108 §

Tiedoksi
Oulun tuomiokapitulin päätökset:
1. Tuomiokapitulin päätös kirkkoherran virkaa hakeneiden kelpoisuuden tutkimisesta,
vaalisijoille asettamisesta ja kirkkoherranvaalin toimittamisesta. Liitteenä pöytäkirjanote ja
vaalikuulutus, joka asetettu nähtäville 30.5.2016. LIITE.
2. Pastori Risto Räihälle annettu viranhoitomääräys ajalle 1.6. – 31.7.2016 Tornion srk:n vs.
kappalaisen virkaan.
3. Tuomiokapituli on todennut, että kappalainen Heikki Turunen irtisanoutuu Tornion srk:n
kappalaisen virasta 1.4.2017 alkaen.
4. Tuomiokapituli on 26.05.2016 vahvistanut Tornion srk:n kirkkovaltuuston 09.03.2016
hyväksymän Parasniemen hautausmaan käyttösuunnitelman. Päätös on asetettu nähtäville
31.05.2016.
5. Tuomikapituli on vahvistanut kirkkoherran vuosilomat 8.-24.7.2016 ja 9.-25.9.2016.
Sijaisena Mauri Laakso. Ei julkinen.
6. Tuomiokapituli on vahvistanut 29.4.2016 Tornion kirkkovaltuuston päätöksen (kv
09.03.2016 § 7) vuokrata Miukin kaupunginosassa korttelissa 16 tontin nro 2 (851-0110016-0002) Marko Viitamäelle. Päätös asetettu nähtäville 3.5.2016.
7. Tuomiokapituli on vahvistanut 29.4.2016 Tornion kirkkovaltuuston päätöksen (kv
09.03.2016 § 12) vuokrata Palosaaren kaupunginosassa korttelissa 21 tontin nro 3 (851012-0021-0003) Janne Tallgren’ille. Päätös asetettu nähtäville 3.5.2016.
8. Tuomiokapituli on vahvistanut 29.4.2016 Tornion kirkkovaltuuston päätöksen (kv
09.03.2016 § 11) vuokrata Palosaaren kaupunginosassa korttelissa 24 tontin nro 2 (851012-0024-0002) Sulo Juntolle. Päätös asetettu nähtäville 3.5.2016.
9. Tuomiokapituli on vahvistanut 29.4.2016 Tornion kirkkovaltuuston päätöksen (kv
09.03.2016 § 6) vuokrata Miukin kaupunginosassa korttelissa 16 tontin nro 1 (851-0110016-0001) Aimo ja Riitta Viitamäelle. Päätös asetettu nähtäville 3.5.2016.

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

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Kirkkoneuvosto
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Aika
Paikka
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Maanantai 20.06.2016 klo 17.00 – 19.15
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

109 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan ma 20.06.2016 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Tornion kirkkoherranvirastossa, Parasniementie 115, 95450 Tornio.
To 23.06.2016 – pe 22.07.2016 klo 9.00 – 15.00.
Ilmoitus nähtävillä olosta on Parasniemen kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ma 20.06.2016
– pe 22.07.2016 klo 9.00 - 15.00.

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Maanantai 20.06.2016 klo 17.00 – 19.15
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

110 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pitää iltahartauden.

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.
Lopuksi laulettiin Suvivirrestä jakeet 4-6.okouksen klo 00.00 ja piti iltahartauden.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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KOKOUSTIEDOT
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Maanantai 20.06.2016 klo 17.00 – 19.15
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95400 TORNIO

PYKÄLÄ

111 §

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: 99, 101, 104 §:t (valmistelua), 108 § (tiedoksi)
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: 94, 95, 96,97, 98, 100, 102, 103, 105, 106, 107 §:t
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: 94, 95, 96,97, 98, 100, 102, 103, 105, 106, 107 §:t
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
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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:
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: 90 - 93 §:t ja 109 - 111 §:t
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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
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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

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallintooikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2 000 euroa, jollei lain 5,7 tai 8 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
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Otteen oikeaksi todistaa:

