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PYKÄLÄ
SISÄLLYSLUETTELO:
162 § Kokouksen avaus
163 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
164 § Käsiteltävät asiat
165 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
166 § Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 - 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmat
167 § Korvausvaatimushakemus Junnilan pellot / Alakuijala
168 § Ei julkinen
169 § Tornion seurakunnan edustaja Tornion Asuntopalvelusäätiön hallitukseen
170 § Rahavarojen ja rahoitusomaisuuden tarkastuskertomus vuodelta 2016 ja
kirkkoherranviraston kassantarkastus kertomus vuodelta 2016
171 § Hautapaikkamaksu Parasniemen hautausmaalle palkkialueelle (O, P ja Q)
172 § Talousarvion toteutuminen 1.1.2016 - 30.9.2016
173 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi 2017 - 2018
174 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2017 - 2018
175 § Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuodeksi 2017
176 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2017 - 2018
177 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen valinta vuosiksi
2017 - 2018
178 § Kirkkoneuvoston jäsenten (7) valinta vuosiksi 2017 - 2018
179 § Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten (7) valinta vuosiksi
2017 - 2018
180 § Kirkkokolehdit ajalle 1.1. – 31.12.2017
181 § Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten tarkastaminen
182 § Avustusmäärärahojen jakaminen
183 § Tiedoksi
184 § Hautausmaakatselmusten muistiot tiedoksi
185 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
186 § Kokouksen päättäminen
187 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.
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162 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja vt. kirkkoherra Tero Saapunki pitää alkuhartauden, toteaa läsnäolijat ja avaa
kokouksen.

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja piti alkuhartauden, totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen klo 17.00.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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163 §

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 16. marraskuuta 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.
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164 §

Käsiteltävät asiat
162 § Kokouksen avaus
163 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
164 § Käsiteltävät asiat
165 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
166 § Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 - 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmat
167 § Korvausvaatimushakemus Junnilan pellot / Alakuijala
168 § Ei julkinen
169 § Tornion seurakunnan edustaja Tornion Asuntopalvelusäätiön hallitukseen
170 § Rahavarojen ja rahoitusomaisuuden tarkastuskertomus vuodelta 2016 ja
kirkkoherranviraston kassantarkastus kertomus vuodelta 2016
171 § Hautapaikkamaksu Parasniemen hautausmaalle palkkialueelle (O, P ja Q)
172 § Talousarvion toteutuminen 1.1.2016 - 30.9.2016
173 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi 2017 - 2018
174 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2017 - 2018
175 § Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuodeksi 2017
176 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2017 - 2018
177 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen valinta vuosiksi
2017 - 2018
178 § Kirkkoneuvoston jäsenten (7) valinta vuosiksi 2017 - 2018
179 § Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten (7) valinta vuosiksi
2017 - 2018
180 § Kirkkokolehdit ajalle 1.1. – 31.12.2017
181 § Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten tarkastaminen
182 § Avustusmäärärahojen jakaminen
183 § Tiedoksi
184 § Hautausmaakatselmusten muistiot tiedoksi
185 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
186 § Kokouksen päättäminen
187 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään käsiteltävät asiat.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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165 §

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 Sari Juntura.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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166 §

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 - 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmat
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…
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TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän talousarvion raamiehdotuksen hyväksymistä. Esitys pohjautuu 4.440.000 euron
verotuloarvioon. Luvut ovat suuntaa antavia ja täsmentyvät syksyllä talousarvion laadinnan
yhteydessä.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
KIRKKOVALTUUSTO 13.04.2016 § 22:
LIITE:

Pääluokkatasoinen yhteenveto raami 2017 / TA-esitykset 2016

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KIRKKONEUVOSTO 26.10.2016 § 146:
Talousarvioesitykset on pyydetty jättämään taloustoimistoon 23.9.2016 mennessä.
Verohallinnolta on saatu ennakkotiedot (3.10.2016) vuoden 2015 lopullisista verotuloista.
Saadun tiedon mukaan henkilöasiakkaiden ansioverotulot ovat vähentyneet 1,3 % edelliseen
vuoteen verrattuna.
Ennakkotiedon 3.10.2016 mukaan verovuoden 2015 maksuunpanotilityksessä veron
takaisinperintä on 354.888 €. Ennakonpalautukset vähennetään marraskuussa tilitettävästä
kertymästä. (Vuoden 2014 takaisinperinnän summa oli 301.743 €.)
Kirkollisvero vuodelle 2017
Veroperusteiden muutokset ja talouden vaisu tila heikentävät kirkollisverotilityksiä. Vuodeksi
2017 on tulossa useita kirkollisveron määrään vaikuttavia muutoksia. Verovähennyksiä
korotetaan ja työeläkemaksujen siirto palkansaajille lisää verovähennystä. Samaan aikaan
julkisen sektorin lomarahoista jätetään maksamatta 30 prosenttia, joka entisestään vähentää
verotettavaa tuloa. Palkkoihin ei tule korotuksia. Näiden syiden perusteella vuodeksi 2017
kirkollisvero alenisi noin viisi prosenttia vuoden 2015 ja noin kolme prosenttia vuoden 2016
kirkollisverotilityksistä.
Kirjanpidon vuonna 2015 saatiin kirkollisverotuloja 4.041.727 euroa. Vuoden 2017 talousarvioon on arvioitu verotulojen vähenevän 4 % vuoden 2015 verotuloista. Näin laskettuna
arvioitu kirkollisverojen määrä Tornion seurakunnassa 3.880.000 euroa.
Valtionrahoitus
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli
voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta.
Mainitun lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion
talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat
jatkuu…
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hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja
irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114,5
miljoonaa euroa vuonna 2017.
Marraskuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle esitetään, että 114,5 miljoonan euron
valtionrahoituksesta jaetaan vuonna 2017 viisi miljoonaa euroa avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa Kirjurin ylläpito- ja
kehitystyöhön sekä 107,5 miljoonaa euroa seurakunnille kunnan jäsen- jakoperusteen mukaan
31.12.2015 tilanteen mukaisesti. Tornion seurakunnan osuus valtion rahoituksesta on vuonna
2017 434.893 euroa (vuonna 2016 summa oli 436.506,00 euroa)
Osuus yhteisöveron tuotosta
Tuloverolaista ja verontilityslaista on vuoden 2016 alusta lukien poistettu maininnat seurakunnille tilitettävästä yhteisöveron tuotto-osuudesta. Verovuodelle 2015 ja sitä aikaisemmille
verovuosille kuuluvia yhteisöveroja tilitetään seurakunnille vielä vuosina 2016 ja 2017;
verohallinnolta saadun tiedon mukaan viimeiset erät lokakuussa 2017. Tuloarvion
budjetoinnissa on otettava huomioon, että vuonna 2017 seurakunnille tilitettävät yhteisöveromäärät ovat enää vähäisiä.
Henkilöstökulut
Vuoden 2017 talousarvioon on otettu määrärahat 45 vakituiselle viran- ja toimenhaltijalle;
 papit 7
 kanttorit 3
 diakoniatyöntekijät 6
 perhetyöntekijä 1
 nuorisotyöntekijät 5
 lastenohjaajat 9
 toimistotyöntekijät 6
 hautausmaatyöntekijät 3
 seurakuntamestarit 3
 kiinteistöpäällikkö 1
 siivoojat 1
Lisäksi on otettu määrärahat sijaisille ja määräaikaisille työntekijöille;
 taloushallintoon (1 henkilö 5 kk) (toimistotyöntekijä)
 toimistotyöntekijä (1 henkilö koko vuosi 2017) (kirkkoherranvirasto)
 nuorisotyöntekijä (1 henkilö 100% vuosi 2017) (palkkakulu otettu jo huomioon mutta
jos neuvosto ei hyväksy anomusta, palkkakulu poistetaan)
 kiinteistötyöhön (2 henkilöä koko vuosi 2017) (2 siivoojaa)
 hautakirjanpito (1 henkilö 4 kk) (toimistotyöntekijä)
Kiinteistöjen korjausesitykset
Kiinteistöjen käyttötalouden korjausesityksiä on vuoden 2017 talousarviossa yhteensä 52.478
euroa. (esityslistan liitteenä, § 150).
jatkuu…
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Investoinnit
Vuoden 2017 investointimenot ovat yhteensä 771.725 euroa (vuonna 2016 summa 451.102,00
euroa) (esityslistan liitteenä, § 150).
Suurin investointierä on Alatornion kirkon pääportaiden uusiminen n. 280.800 euroa.
Maalämpöjärjestelmä lämmitys portaisiin maksaa n. 67.500 euroa. Inva-luiska pääportaisiin n.
26.900 euroa. Muita isompia korjauksia kirkon rännien uusiminen n. 59.600 euroa, pintavesijärjestelmä n. 24.000 euroa ja kameravalvonnan kunnostus n. 18.700 euroa. Muut korjaukset kuten inva-sisäänkäynnin luiska, itä- ja pohjoissiiven portaiden laatoitus, sakastin portaiden
uusiminen, porttipilareiden kunnostus, pääoven eteisen esteettömyysrakenteet ja alttarikorokkeen luiskaus, näiden kustannusarvio yhteensä n. 29.000 euroa.
Kaikki kustannukset yhteensä 502.312 euroa. Kustannuksiin on laskettu mukaan 10 %
yleiskustannusten nousu, alv 24 % ja 4 % kustannusten nousuvaraus.
Toinen iso kohde on Tornion kirkon ikkunoiden kunnostus/konservointi 92.206 euroa, kirkon
ikkuna / ovi sisätilasaneerauksen suunnittelu/selvitys 6.100 euroa, inva-rakenteet sisälle /
suunnittelu 10.500, kameravalvontasaneeraus 6.800 euroa ja kattotervaukset 21.300 euroa
(siirtynyt edellisiltä vuosilta) Kaikki kustannukset yhteensä n. 137.000
Kirkollisten rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen rakennusavustusten jakoperusteet
ovat muuttuneet vuoden 2016 alusta. Avustusta voidaan myöntää suojellun kirkollisen
rakennuksen korjaukseen, muutokseen ja konservointiin, näiden vaatimiin selvityksiin, suunnitteluun ja valvontaan. Kaikki seurakunnat, joilla on hallussaan suojeltuja kirkollisia rakennuksia,
voivat hakea valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta. (yleiskirje 25/2015 liitteenä § 150)
Tornion seurakunta hakee avustusta Alatornion ja Tornion kirkon korjauksiin ja muutostöihin,
mikäli hankkeet päätetään toteuttaa.
Muita investointeihin kuuluvia töitä on Kanttorilan purku n. 108.000 euroa ja Suensaaren
hautausmaan huoltorakennuksen korjaus 25.000 euroa.
Muuta huomionarvoista
Kirkon palvelukeskukseen kuluihin on varattu talousarviossa 45.000 euroa. Reformaation
juhlavuodelle on varattu määräraha 10.000 euroa, työterveyshuollon kustannuksiin on varattu
45.000 euroa (määräraha vuonna 2016 oli 35.000 ja tilinpäätöksessä 2015 kulu oli 51.000
euroa) Sairaalapastorin palkkakuluihin on varattu 13.000 (talousarvion luku muuttuu, mikäli
palkkakuluihin ei osallistuta) Työllistämistukia ei saada. Vuoden 2017 talousarvioon ei ole
myöskään varattuna puunmyyntituloja. Vakuutuskorvauksia ei ole tulossa. Talousarviovalmistelussa on jouduttu karsimaan paljon hankintoja mm. työntekijöiden kalustehankintatoiveita ja karsimaan muitakin kuluja.
Vuosikate on 1. ajossa (13.10.2016) 164.155.00 euroa plussalla (vuonna 2016 + 175.447
euroa) Vuosikate on välitulos, joka osoittaa sen tulorahoituksen, joka jää jäljelle
investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin.
jatkuu…
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Suunnitelman mukaiset poistot ovat yhteensä - 297.580 euroa (vuonna 2016 SUMU
poistot 274.605). Tilikauden tulos – 133.425 euroa. Poistoeron lisäys + 47.343 euroa
(vuonna 2016 talousarviossa poistoeron lisäys+ 34.843 euroa). Tilikauden alijäämäksi jää
– 86.082 euroa (vuonna 2016 talousarviossa alijäämä - 69.315 euroa) Raami -89.000
euroa.
(Poistoeron lisäys +47.343 euroa, mikäli Alatornion kirkon korjaushanke toteutuu. Silloin
joudutaan purkamaan tehty varaus 250.000 euroa ja poistoeron vähennys parantaa tulosta)
LIITTEET:

Budjetointiraportti tuloslaskelma pääluokat yhteensä, kiinteistöjen korjaukset, investoinnit,
retket/matkat, avustukset, talousarvion raami, kalustohankinnat vuodelle 2017 1. ajo
13.10.2016

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Kirkkoneuvosto käy periaatekeskustelun henkilöstön määrästä, kiinteistöjen korjauksista, investoinneista, retkistä / matkoista ja verotuloista ja ohjeistaa valmistelijoita jatkovalmisteluihin.
KIRKKONEUVOSTO:
Talouspäällikkö esitteli talousarviota vuodelle 2017.
LIITE:

Talouspäällikön esitys
Kirkkoneuvosto päätti, että Alatornion kirkon portaat korjataan vuonna 2017. Inva-kulku
päätettiin rakentaa eteläsiiven kautta eli pääovelle suunniteltua inva-luiskaa ei rakenneta.
Tornion kirkon ikkunat päätettiin restauroida.
Edellä mainittuihin investointeihin haetaan rakennusavustusta Kirkkohallitukselta.
Alatornion kirkon kuorialueen kokolattiamaton pesuun päätettiin varata määräraha. Pesua ei
kuitenkaan toteuteta ennen kuin inva-luiska on rakennettu ja pesu todettu edelleenkin
tarpeelliseksi.
Kanttorilan purku päätettiin siirtää tuleville vuosille.
Päätettiin, että uusia ruohonleikkureita ei hankita.
Retket hyväksyttiin toteutettavaksi anotulla tavalla. Retkien osalta kirkkoneuvosto päätti, että
jokaisesta retkestä kaikilta työaloilta on tultava jatkossa selvitys ja laskelmat kirkkoneuvostolle
tiedoksi, että miten ne ovat toteutuneet.
Oljenkorsi ry:n avustusanomus hyväksyttiin.
Näillä saatesanoilla ja käydyn periaatekeskustelun jälkeen talousarvio vuodelle 2017 päätettiin
laittaa jatkovalmisteluun.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 12(39)

Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
KIRKKONEUVOSTO 23.11.2016 § 166:
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Investoinnit vuodelle 2017 yhteensä 664.283 euroa (kustannuksiin sisältyvät yleiskustannukset
10 %, ALV 24 % ja kustannusten nousuvaraus 4 %). Kanttorilan purku poistettu vuoden 2017
investoinneista.
Kiinteistöjen korjausesitykset hyväksyttiin. Summa yhteensä 52.478 euroa.
Kalustehankinnat ja puhtaanapitopalvelut yhteensä 25.160 euroa.
Defibrillaattorin alkuperäinen kustannusarvio oli 1.360 euroa/kpl mutta kokouksessa ilmeni, että
defibrillaattorin tulisi olla täysin automaattinen. Tämä muutos nosti hinnaksi 1.990 euroa.
Koulutus sisältyy defibrillaattorin hintaan.
Kalustehankinnat ja pesulapalvelut yhteensä 25.160 euroa.
Vuosien 2017 – 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmat
Talousarvio 2017 ja suunnitelmavuodet 2017-2019 ovat alijäämäisiä. Vuoden 2017 vuosikate
on 165.115,00 euroa plussalla (vuoden 2016 TA 173.297 euroa plussalla). Vuosien 2018 ja
2019 menoja on karsittu 2 %. Kirkollisverotulojen on arvioitu vähenevän vuonna 2018 noin 0,77
% (30.000 euroa) vuodesta 2017 ja vuonna 2018 verotulot vähenisivät 1,55 % (60.000 euroa)
vuoden 2017 arvoidusta kirkollisverotulosta. Vuoden 2018 vuosikate 236.991 euroa plussalla ja
vuoden 2019 vuosikate 190 916,00 euroa plussalla.
Vuoden 2017 talousarvion alijäämä on -80.922 euroa. Vuoden 2018 alijäämä on 4.126 euroa ja
2019 alijäämä on 50.200 euroa.

Tuloslaskelma (ulkoinen)

Budjetti 2017

TA 2018

TA 2019

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

420 043,00
-4 152 379,00
-3 732 336,00

420 043,00
-4 062 776,00
-3 630 111,00

420 043,00
-4 048 629,00
-3 628 586,00

4 314 900,00
-100 000,00
-360 142,00
46 000,00
-3300,00
165 115,00

4 276 195,00
-98 000,00
-352 939,00
45 080,00
-3300,00
236 991,00

4 228 595,00
-98 000,00
-352 939,00
45 080,00
-3300,00
190 916,00

-293 380,00
47 343,00

-287 512,00
46 396,00

-287 512,00
46 396,00

-80 922,00

-4.126,00

-50 200

Verotulot
Verotuskulut
Keskusrahastomaksut
Korkotuotot
Rahoitustuotot- ja kulut
Vuosikate
Poistot
Poistoeron lisäys-/vähennys+
Tilikauden alijäämä

jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 13(39)

Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
Investoinnit 2018 - 2019:
Investoinnit 2018:
Suensaaren seurakuntatalo: Remontti jatkuu vuonna 2018.
 Uuden osan vesikatto räystäs/seinä saneeraus 73.000 euroa
 Ikkunoiden ja ulko-oven uusiminen 48.700 euroa
 Ulkoseinät rakenne/rappauskorjaukset/uusiminen 38.000 euroa
 Sisämaalaustyöt 1.800 euroa
 Asbestipurkutyöt 11.200 euroa
 Ilmoitustaulun uusiminen 5.600 euroa
 Yleiskustannukset 7.132 euroa
 ALV 24 % 44.504 euroa
 Kustannusten nousuvaraus 4 % 9.197 euroa
Yhteensä 239.133 euroa.
Antinsaaren leirikeskus:
 Ulkomaalauskunnostukset (kaikki rakennukset) 54.000 euroa
 Sisämaalauskunnostukset 12.000 euroa
 Ikkuna/ovi huolto/maalaus 5.300 euroa
 Vesikattokate uusinnat ja rakennekorjaukset 64.000 euroa
 Märkätilakunnostukset 3.820 euroa
 Maalämpöjärjestelmä päärakennukseen 35.000 euroa
 päärakennuksen salin sisäänkäyntieteisen lattiasaneeraus 14.700 euroa
 Yleiskustannukset 10 % 18.882 euroa
 ALV 24 % 49.848 euroa
 Kustannusten nousuvaraus 4 % 10.302 euroa
Yhteensä 267.852 euroa.
Kaikki investoinnit 2018 yhteensä 506.985 euroa.
Investoinnit 2019:
Karungin seurakuntatalo:
 Ulkoseinäpintojen maalaus (päärakennus/varasto) 54.000 euroa
 Ulkoseinävesipeltimuutokset/ilmakierto 9.100 euroa

Maalämpöjärjestelmä suunnittelu 5.200 euroa
 Sokkelimaalaus/rappauskorjaus 4.200 euroa
 Vesipellit huoltomaalaus 1.100 euroa
 Rännien uusiminen 26.000 euroa
 Ikkunat tiivistykset/huolto/huoltomaalaus 2.650 euroa
 Ovet (maalaus/kunnostus) 1.200 euroa
 Sisämaalipintojen kunnostukset (eteiset/nuorisotila) 3.800 euroa
 Sisäpuolen ikkunapenkkien lakkaus/huolto 1.800 euroa
 Inva wc/nuorisotila wc, keittiö, seinälaatoituksen uusinta 11.200 euroa
jatkuu…
Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ








Keittiölattia pinnoitus/kaadot 15.273 euroa
Poistumistie valo saneeraus 2.200 euroa
Salaojituksen saneeraus/rasvaerotuskaivo 3.100 euroa
Käyttövesiputkistosaneeraus 25.000 euroa
Yleiskustannukset 10% 16.802 euroa
ALV 24 % 44.358 euroa
Kustannusten nousuvaraus 4 % 9.167 euroa

Yhteensä 235.230 euroa.
Karungin kirkko, kellotapuli ja huoltorakennus:
 Vesikattohuoltomaalaukset/rännit, bituumimaali/pohjustus 84.000 euroa
 Ulkomaalipintojen kunnostus/porttipilarit 8.200 euroa
 Ränni kunnostukset 4.100 euroa
 Invaluiska etelä oviportaikko 7.400 euroa
 Ilmoitustaulun uusiminen 5.200 euroa
 Yleiskustannukset 10 % 10.890 euroa
 ALV 24 % 28.750 euroa
 Kustannusten nousuvaraus 4 % 5.942 euroa
Yhteensä 154.481 euroa.
Suensaaren seurakuntatalo:
 Uusipuoli, sisämaalipintojen kunnostus 44.000 euroa
 Akustiikka saneeraus yläsali 12.000 euroa
 Sähkölaite/valaistus saneeraus yläsali 13.000 euroa
 Käyttövesiputkisaneeraus (uusipuoli/vanhapuoli) 88.000 euroa
 Lämmönvaihdin/lämmitysjärjestelmä kunnostukset/uusiminen 32.000 euroa
 Yleiskustannukset 10 % 18.900 euroa
 ALV 24 % 49.896 euroa
 Kustannusten nousuvaraus 4 % 10.312 euroa
Yhteensä 268.108 euroa.
Kaikki investoinnit 2019 yhteensä 657.819 euroa.
LIITE:

Talousarvioraportti

VIITE:

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 – 2019

KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 – 2019 päätettiin jättää Yhteistyötoimikunnalle
lausunnon antamista varten.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

167 §

Korvausvaatimus Junnilan pellot / Ville Alakuijala
Ville Alakuijala on ollut halukas ostamaan seurakunnalta vuokraamiaan Junnilan peltoja
Välilahti (851-418-28-24) nimisestä tilasta. Peltoa on 5 ha (50.000 m²). Pellot on tällä hetkellä
vuokrattu Maatalousyhtymä Alakuijalalle ajalle 1.5.2016 - 30.4.2021. Maatalousyhtymässä on
osakkaina Ville Alakuijala, Inkeri Alakuijala, Juha Alakuijala, Aino Alakuijala ja Mari Viljas.
Hän on tehnyt ostotarjouksen ja maan vaihtotarjouksen kyseisistäpelloista mutta seurakunta ei
ole ollut halukas myymään eikä myöskään vaihtamaan maata.
Ville Alakuijala on laatinut korvausvaatimushakemuksen Tornion seurakunnalle, joka sisältää
Matti Vaajoensuun lausunnon siitä, että seurakunnan maista kaikki vesi valuu Alakuijalan omille
maille.
Matti Vaajoensuu on katselmuksessaan todennut, että veden valuminen aiheuttaa maan
tiivistymistä ja sen vuoksi sadon menetystä noin kahden hehtaarin alalla. Pellot joudutaan myös
uusimaan lähes vuosittain. Peltojen ojitus alueella on mahdoton, koska Alakuijalan alue on
salaojitettu. Vuotuiseksi vahingoksi Vaajoensuu on arvioinut 500 - 1000 €/vuosi. Lausunnossa
todetaan myös, että tilanne ratkeaa mikäli seurakunta myisi pellot Ville Alakuijalalle.
Tornion seurakunnan kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on tehnyt tilalla katselmuksen
syyskuussa 2016 ja todennut, että ongelma poistuu jos peltoalueelle palautettaisiin
matalimpaan notkoon siellä alkujaan ollut sarkaoja. Sarkaojan molempiin päihin asennetaan
rumpuputket joiden kohdalta maatalouskoneet voivat ylittää sarkaojan. Sarkaojat ovat alueella
peitetty koska pellot on kuivatettu salaojituksella. Salaojituksen kapasiteetti ei riitä pintavesien
poistamiseen notkoalueelta koska notkelman pohjalle valuu pintavesiä laajalta rinnealueelta.
Ville Alakuijala ei suostunut sarkaoja ratkaisuun vaan toistaa esittämänsä korvausvaatimukset
ja ostotarjouksen.
Kirkkohallituksen maankäyttöpäällikkö Harri Palon mukaan valumavesiongelma voidaan
yleensä poistaa rajaojalla. Harri Palon mukaan Alakuijalalla on mahdollisuus hakea korvauksia
oikeusteitse mutta Harri Palo ei näe sellaista lopputulosta, että seurakunta tuomitaan
maksamaan korvauksia edes kovin todennäköisenä. Seurakunta ei ole velvollinen myymään
maitaan kenellekään ja testamenttisaantona saatu pelto, jossa testamentintekijä on toivonut,
ettei testamentinsaaja (Tornion seurakunta) myy tai luovuta testamentattua omaisuutta on
selkeä peruste maan myynnin kielteiselle kannalle.
Maanvuokralaissa 1. luku 10 § sanotaan: Vuokramiehen on, jollei toisin ole sovittu, huolehdittava siitä, että vuokra-alue ja sen viljelykset sekä vuokranantajan sillä olevat rakennukset ja
muu omaisuus pysyy vuokra-aikana kunnossa. Jos vuokramies on laiminlyönyt hänelle 1
momentin mukaan kuuluvan kunnossapitovelvollisuuden, on hän velvollinen vuokrasuhteen
päättyessä korvaamaan menettelystään aiheutuneen vahingon.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 16(39)

Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
LIITTEET:

Korvausvaatimus ja lausunto Ville Alakuijala/Martti Vaajoensuu 4.8.2016
Lausunto Heikki Pennanen 16.4.2014
Kartat
Viljelysalueen vuokrasopimus
Suomen Asiakastieto Oy: Yrityksen perustiedot
Valtakirja Juha Alakuijala, Mari Viljas ja Aino Alakuijala 10.11.2016

VIITE:

Sähköpostikeskustelu Harri Palo / Soile Martikainen 4.11.2016
Kalle Junnilan testamentti

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto keskustelee tilanteesta.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto totesi, Kalle Junnilan testamenttiin viitaten, että testamenttisaannolla saatujen
peltojen myyminen ei tule kysymykseen.
Päätettiin olemassa olevien lausuntojen (Heikki Pennanen 16.4.2014 ja Martti Vaajoensuu
4.8.2016) pohjalta käydä neuvottelut jatkotoimenpiteistä Ville Alakuijalan kanssa.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

168 §

Ei julkinen

169 §

Tornion seurakunnan edustaja Tornion Asuntopalvelusäätiön hallitukseen
Tornion seurakunta on yksi Tornion Asuntopalvelusäätiön perustajista ja meiltä tulee nimetä
edustaja säätiön hallitukseen vuosiksi 2017 - 2018.
Muut perustajat ovat Tornion kaupunki, Alatornion vanhainkotiyhdistys ry, Sotainvalidien
veljesliiton Tornionseudun osasto ry ja Tornion sydänyhdistys ry.
Seurakunnan edustajana on ollut kirkkoherra Martti Puontila 2015 - 2016 ja hänen
varajäsenenä talouspäällikkö Pirkko Post.

VIITE:

Kirje 1.11.2016
Tornion Asuntopalvelusäätiön säännöt
Tornion Asuntopalvelusäätiö pyytää kirjeellä 1.11.2016, että Tornion seurakunta nimeäisi
varsinaisen ja hänelle henkilökohtaisen varamiehen hallitukseen vuosille 2017 - 2018.
Lisäksi seurakuntaa pyydetään nimeämään sääntöjen 11 §:n mukaan varatilintarkastaja.
Tilintarkastajalla tulee olla HTM- tai KHT- pätevyys. Jos tilintarkastajaksi on valittu
tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi on kaksi
vuotta.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Kirkkoneuvosto valitsee edustajat Tornion Asuntopalvelusäätiön hallitukseen vuosille 2017 2018. Esitän, että varatilintarkastajana toimii seurakunnan tilintarkastaja.
KIRKKONEUVOSTO:
Edustajaksi Tornion asuntopalvelusäätiöön päätettiin valita talouspäällikkö Soile Martikainen ja
hänen varalle valittiin vt. kirkkoherra Tero Saapunki.
Hyväksyttiin talouspäällikön esitys, että varatilintarkastajana toimii seurakunnan tilintarkastaja.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 18(39)

Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

170 §

Rahavarojen ja rahoitusomaisuuden tarkastuskertomus vuodelta 2016 ja
kirkkoherranviraston kassantarkastus kertomus vuodelta 2016
Taloussäännön 8 §:n mukaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsema kirkkoneuvoston jäsen tarkastavat seurakunnan rahavarat ja rahoitusomaisuuden sekä taloustoimiston kassan ja antavat muistion kirkkoneuvostolle.
Talouspäällikkö Soile Martikainen on suorittanut
kirkkoherranviraston kassan tarkastuksen 10.11.2016.

LIITTEET:

taloussäännön

10

§:n

mukaisen

Muistio rahavarojen ja rahoitusomaisuuden tarkastuksesta
Muistio kirkkoherranviraston kassantarkastuksesta

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Kirkkoneuvosto merkitsee muistiot tietoonsa.
Rahavarojen ja rahoitusomaisuuden muistio on annettu 7.11.2016 tiedoksi myös tilintarkastajalle.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

171 §

Hautapaikkamaksu Parasniemen hautausmaalle palkkialueelle
(O, P ja Q)
Parasniemen hautausmaalla sijaitsee ns. palkkialue. Palkkialueella on betonista valettu palkki,
jonka päälle voi hautamuistomerkin asentaa. Silloin kun hautamuistomerkki asennetaan
tällaiselle alueelle, ei omaisten tarvitse ostaa pohjakiveä.
Arkkuhautapaikkojen palkkia on Parasniemen hautausmaalla 600 metriä ja uurnahautapaikan
palkkia 100 metriä. Palkit on asennettu hautausmaalle vuonna 2009. Palkkien hinta on ollut
25.985,56 euroa (Napapiirin Betoni Oy) Hautapalkkien suunnittelutyöstä on maksettu 3.025
euroa (Insinööritoimisto Raktek Oy) Kustannukset yhteensä 29.010 euroa. Kun kustannukset
29.010 euroa jaetaan palkkialueen metrimäärällä 700 metriä, yksikköhinnaksi tulee 41,44
euroa. Lisämaksu palkkialueelle hautaamisesta olisi 50 euroa.
Rovaniemen seurakunnassa on hautapalkin hinnaksi määritelty 62 euroa/hautapaikka. Kemin
seurakunnassa ei vastaavanlaista palkkialuetta ole edes olemassa.

VIITE:
LIITE:

Palkkialueen rakentamiseen ja suunnitteluun liittyvät laskut
Hautapaikkamaksut palkkialueella

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että palkkialueelle hautaamisesta vainajan hautapaikasta peritään 150 euroa, 1.
varauspaikka puolisolle sama hinta 150 euroa. 2. hautapaikka 190 euroa ja 3. hautapaikka 240
euroa. Uurnapaikka palkkialueelle 100 euroa.
Hautapaikka maksut vahvistaa kirkkovaltuusto.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

172 §

Talousarvion toteutuminen 1.1.2016 - 31.10.2016

LIITTEET:

tuloslaskelma
rahoituslaskelma
tase
investoinnit
verotulot 10/2016
Tuloslaskelman toteutuma:
Toimintatuotot 430.793 €, toteutunut 87 %
Toimintakulut 3.272.870 €, toteutunut 78 %
Toimintakate - 2.842.077 €, toteutunut 77 %
Kirkollisverotulot 3.602.983 €, toteutunut 94 %.
Yhteisöverot 68.137 €, tilityksiä saatu aikaisemmilta vuosilta
Valtionrahoitus 363.760 €, toteutunut 83 %
Verotulot yhteensä 4.034.880 €
Vuosikate 913.677 €.
Tilikauden ylijäämä 720.513 €.
Investointimenot 153.201 € (TA 2016 382.591 €)
Rahoituslaskelma
Kassavarojen muutos on 829.761 €.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Liitteenä ovat toteutumat ajalta 1.1.2016 - 31.10.2016.
Kirkkoneuvosto merkitsee talousarvion toteutumavertailut, tuloslaskelman, rahoituslaskelman,
taseen ja verotulot tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

173 §

Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi 2017 - 2018
KIRKKONEUVOSTO 23.11.2016 § 173:
Kirkkojärjestys 8:2 §
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

PUHEENJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosiksi
2017 - 2018.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosiksi
2017 - 2018.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 22(39)

Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

174 §

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2017 - 2018
KIRKKONEUVOSTO 23.11.2016 § 174:
Kirkkojärjestys 8:2 §
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa
ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

PUHEENJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan
vuosiksi 2017 - 2018.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan
vuosiksi 2017 - 2018.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 23(39)

Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

175 §

Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuodeksi 2017
KIRKKONEUVOSTO 23.11.2016 § 175:
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii
ja sen muistakin tehtävistä huolehtii kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa valittu
sihteeri.

PUHEENJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston sihteerin vuodeksi 2017.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston sihteerin vuodeksi 2017.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 24(39)

Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

176 §

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2017 - 2018
KIRKKONEUVOSTO 23.11.2016 § 176:
KL 10 luku 2 §: Jäsenet:
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä
sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta henkilöä.
Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Tornion seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat
kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta
jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen.
Ohjesäännön on Oulun hiippakunnan tuomiokapituli vahvistanut 10.06.2014.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali toimitetaan KL 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.

PUHEENJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
vuosiksi 2017 - 2018.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
vuosiksi 2017 - 2018.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 25(39)

Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

177 §

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen
valinta vuosiksi 2017 - 2018
KIRKKONEUVOSTO 23.11.2016 § 177:
Tornion seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat
kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta
jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen.
Ohjesäännön on Oulun hiippakunnan tuomiokapituli vahvistanut 10.06.2014.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vaali toimitetaan KL 10
luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden
tammikuussa.

PUHEENJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi 2017 - 2018.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi 2017 - 2018.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 26(39)

Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

178 §

Kirkkoneuvoston jäsenten (7) valinta vuosiksi 2017 - 2018
KIRKKONEUVOSTO 23.11.2016 § 178:
Tornion seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat
kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta
jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen.
Ohjesäännön on Oulun hiippakunnan tuomiokapituli vahvistanut 10.06.2014.
KL 23 luku § 8: ”Naisten ja miesten edustus toimielimessä. Jollei erityisestä syystä muuta
johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.”
Kirkkoneuvoston muiden jäsenten vaali toimitetaan KL 10 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.

PUHEENJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenet (7) vuosiksi 2017 2018.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenet (7) vuosiksi 2017 2018.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 27(39)

Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

179 §

Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten (7) valinta
vuosiksi 2017 - 2018
KIRKKONEUVOSTO 23.11.2016 § 179:
Tornion seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluvat
kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta
jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen.
Ohjesäännön on Oulun hiippakunnan tuomiokapituli vahvistanut 10.06.2014.
KL 23 luku § 8: ”Naisten ja miesten edustus toimielimessä. Jollei erityisestä syystä muuta
johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa.”
Kirkkoneuvoston muiden jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimitetaan KL 10 luvun
2 §:n mukaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.

PUHEENJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset
varajäsenet vuosiksi 2017 - 2018.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset
varajäsenet vuosiksi 2017 - 2018.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 28(39)

Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

180 §

Kirkkokolehdit 1.1. – 31.12.2017
KIRKKONEUVOSTO 23.11.2016 § 180:
Oulun tuomiokapituli:
Tuomiokapituli määrää hiippakunnalliset kolehdit kannettavaksi seuraavasti:
- 15.1.2017 Oulun hiippakunnan toimintaan kasvatus-, diakonia- ja lähetystyössä
- 27.8.2017 Oulun hiippakunnan toimintaan kasvatus-, diakonia- ja lähetystyössä
- 15.10.2017 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 13/2016
Kolehtisuunnitelma ajalle 1.1. – 31.12.2017

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan kolehtisuunnitelman.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 29(39)

Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

181 §

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 27.10.2016
26 § Kokouksen avaus
27 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
28 § Käsiteltävät asiat
29 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
30 § Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / Urho Salmela
31 § Tontin vuokrauksen jatkaminen / Keskimaunu Aila ja Heikki
32 § Tontin vuokrauksen jatkaminen / Simo Riihimaa
33 § Tontin vuokrauksen jatkaminen / Rajakiinteistöt Oy
34 § Tornion srk:n kappalaisen viran lakkauttaminen
35 § Lisäys kirkkoneuvoston ohjesääntöön
36 § Hautapaikkamaksu muistolehtoon ja hauta-ajan pidennys maksut
37 § Kirkkoherranvaalin tulos
38 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
39 § Kokouksen päättäminen
40 § 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.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 30(39)

Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

182 §

Vuoden 2016 talousarvioon varattujen avustusmäärärahojen ja
vapaaehtoisesti kerättyjen varojen jakaminen
KIRKKONEUVOSTO 29.03.2016 § 52:
Vuodelle 2016 talousarvioon on varattu avustuksiin yhteensä 50 000 €. Kirkkoherra,
lähetyspapit ja lähetyssihteeri ovat keskustelleet avustusten jakamisesta ja esittävät, että nyt
päätetään n. 25 000 €:n jakamisesta ja loput jaetaan syksyllä 2016, samoin vapaaehtoisesti
kerätyt varat noin 15 000 €.

PUHEENJOHTAJA:
Esitän avustusten jakamista seuraavasti:
- Suomen Ev.lut. Kansanlähetys (SEKL)
- Suomen Lähetysseura
 Sis. kummikohteet (yht. 900,-)
- Suomen Pipliaseura
- Lähetysyhdistys Rauhan Sana
- Media lähetysjärjestö Sanansaattajat (SANSA)
- Kansan Raamattuseura (KRS)
- Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ry
- Evankeliumiyhdistys (SLEY)
- Suomen Raamattuopisto
YHTEENSÄ

10 000,6 000,500,500,1 700,2 000,3 000,500,1 300,25 500,-

KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTO 23.11.2016 § 182:
Talousarvioon varatuista määrärahoista on jakamatta 24 500 € ja vapaaehtoisesti kerättyjä
määrärahoja on tähän mennessä kertynyt n. 11 000 €.
PUHEENJOHTAJA:
Puheenjohtaja ja lähetyspastorit Heikki Turunen ja Mauri Laakso ovat yhdessä päätyneet
esittämään, että avustusmäärärahat jaetaan seuraavasti:
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 31(39)

Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
-

Suomen ev.lut. Kansanlähetys
(Pelttari, Saari, Nokelaiset)
- Suomen Lähetysseura
- Medialähetysjärjestö Sanansaattajat ry
- Suomen Pipliaseura
- Lähetysyhdistys Rauhan Sana ry (Paanaset)
- Kansan Raamattuseuran säätiö
- Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä ry (Hyttiset)
- Evankeliumiyhdistys (SLEY)
- Nyankongo Evangelical Lutheran Church
- Inkerin kirkon edustusto Suomessa ry (Murmanskin kirkko)
YHTEENSÄ

7 000,3 000,1 500,1 500,700,1 500,3 000,1 700,1 200,1 600,22 700,-

Talousarviomäärärahoista jää jakamatta 1 800,-.
Vapaaehtoisesti kerätyt määrärahat (tähän mennessä kertynyt n. 11 000,-) jäävät jakamatta.
Loput määrärahat jaetaan joulukuun kokouksessa.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 32(39)

Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

183 §

Tiedoksi
Kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
11/2016 Diakoni Suvi Ylimartimon koulutus
Talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
40/2016 Hautamuistomerkin vaihtolupa Kiimala Toivo Heikki ja Juha Heikki Karungin h-maa
41/2016 Hautamuistomerkin vaihtolupa Kristo Jouko Matias Parasniemen h-maa
Muut:
1. Karunkin kirkon kuoro ry:n kirjelmä.
2. Info Murmanskin kirkon tilanteesta.

PUHEENJOHTAJA:
Merkitään tiedoksi ja hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Viranhaltijapäätökset hyväksyttiin ja Karungin kirkon kuoro ry:n kirjelmä sekä tiedote
Murmanskin kirkkohankkeen etenemisestä luettiin kokouksessa ja merkittiin tiedoksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 33(39)

Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

184 §

Hautausmaakatselmuksen muistio 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
15.9.2016. Mukana katselmuksessa olivat myös hautausmaiden kausityöntekijöiden työnjohtajat ns. etunaiset.
Katselmuksessa todettiin, että hautausmaiden ohjesääntöä on pääosin noudatettu. Vuoden
2015 katselmuksessa todettu ongelma, jossa hautamuistomerkkimyyjät eivät ole toimittaneet
hautamuistomerkkiä koskevaa kivisuunnitelmaa etukäteen hyväksyttäväksi, on saatu hallintaan.
Nykyään hautamuistomerkkisuunnitelmat tulevat etukäteen hyväksyttäväksi seurakuntaan ja
näin ollen ovat hautamuistomerkkien koot olleet ohjeiden mukaisia.
Parasniemen uuden osan käyttösuunnitelma on hyväksytty Oulun Tuomiokapitulissa 26.5.2016.
Haltuun otetut haudat on mitattu ja merkitty uuden hautausmaakaavan mukaisesti.
Seurakunnan huolehdittavien hautojen hoito on ollut sopimusten ja annettujen määräysten
mukaista. Yksityisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu pääsääntöisesti ohjesäännön
mukaisesti.

LIITE:

Muistio / 18.9.2016

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Merkitään tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 34(39)

Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

185 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan ke 23.11.2016 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Tornion kirkkoherranvirastossa, Parasniementie 115, 95450 Tornio.
Ti 29.11.2016 – ke 28.12.2016 klo 9.00 – 15.00.
Ilmoitus nähtävillä olosta on Parasniemen kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ti 29.11.2016 –
ke 28.12.2016 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

Sivu 35(39)

Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

186 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Tero Saapunki päättää kokouksen ja pitää iltahartauden.

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja Tero Saapunki piti iltahartauden ja päätti kokouksen klo 20.03.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Sivu 36(39)

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00 – 20.03
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

187 §

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: 170, 172, 183, 184 §:t (tiedoksi) ja 166, 168, 171, 173 – 179 §:t (valmistelua)
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: 167, 169, 180 – 182 §: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: 167, 169, 180 – 182 §: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

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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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:
● Pohjois-Suomen 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
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 162-165 §:t ja 185-187 §:t

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika
30 päivää

● Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

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:
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kn.
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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:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

