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PYKÄLÄ
SISÄLLYSLUETTELO:
80 § Kokouksen avaus
81 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
82 § Käsiteltävät asiat
83 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
84 § Vuoden 2018 talousarvion laadintaohje ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelmien
laadintaohje
85 § Lupa rakentaa lähelle rajaa / Anita Hurtig
86 § Alatornion kirkon purku- ja maarakennustyöt
87 § Alatornion kirkon portaiden LVI-urakka
88 § Alatornion kirkon portaiden rakennusurakka
89 § Suensaaren seurakuntatalon päiväkerhotilan korjaus
90 § Suensaaren seurakuntatalon remontti, viraston muutto
91 § Tukipyyntö ”Meidän koulussa ei kiusata-hankkeen Meän Tube-tapahtumalle”
92 § Parasniemen hautausmaan osaston 12 hautakirjanpidon täsmentäminen
93 § Hankintapäätöksen tekeminen Kirkkolaiva-lehden kustantamisesta
94 § Lähetystyön kannatussopimukset
95 § Hautamuistomerkkisuunnitelma/Heikka
96 § Tornion kirkon ikkunakorjaus
97 § Tiedoksi
98 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
99 § Kokouksen päättäminen
100 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

80 §

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

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja piti alkuhartauden, totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen klo 16.00.
Puheenjohtaja piti alkuhartauden, totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen klo 16.00.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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81 §

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 15. toukokuuta 2017 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.
ous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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82 §

Käsiteltävät asiat
80 § Kokouksen avaus
81 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
82 § Käsiteltävät asiat
83 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
84 § Vuoden 2018 talousarvion laadintaohje ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelmien
laadintaohje
85 § Lupa rakentaa lähelle rajaa / Anita Hurtig
86 § Alatornion kirkon purku- ja maarakennustyöt
87 § Alatornion kirkon portaiden LVI-urakka
88 § Alatornion kirkon portaiden rakennusurakka
89 § Suensaaren seurakuntatalon päiväkerhotilan korjaus
90 § Suensaaren seurakuntatalon remontti, viraston muutto
91 § Tukipyyntö ”Meidän koulussa ei kiusata-hankkeen Meän Tube-tapahtumalle”
92 § Parasniemen hautausmaan osaston 12 hautakirjanpidon täsmentäminen.
93 § Hankintapäätöksen tekeminen Kirkkolaiva-lehden kustantamisesta
94 § Lähetystyön kannatussopimukset
95 § Hautamuistomerkkisuunnitelma/Heikka
96 § Tornion kirkon ikkunakorjaus
97 § Tiedoksi
98 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
99 § Kokouksen päättäminen
100 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään käsiteltävät asiat.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

83 §

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 Sari Juntura ja Toivo Höynälä.

PUHEENJOHTAJA:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
KIRKKONEUVOSTO:
Pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sari Juntura ja Toivo Höynälä.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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84 §

Vuoden 2018 talousarvion laadintaohje ja vuosien 2019 - 2020
taloussuunnitelmien laadintaohje
KIRKKONEUVOSTO 19.4.2017 § 64:
Kirjanpidon mukaan 2016 saatiin verotuloja yhteensä 4.452.830 euroa. Lisäys vuoden 2015
verotuloihin oli 40.171 euroa (+0,9 %).
Kirkollisverojen osuus 2016 oli 3.961.285 euroa. (v. 2015 4.041.727 euroa) ja vähenivät 80.442
eurolla vuodesta 2015 (- 1,99 %). Valtionrahoitusta saatiin 436.512 euroa. Yhteisöverotuloja
saatiin enää 55.033 euroa. Yhteisöverotuloja saadaan enää vähäisiä määriä vuonna 2017.
Toimintatuottoja saatiin vuonna 2016 488.603 euroa. Toimintatuottoja oli budjetoitu saatavan
497.870 euroa, joten tavoitteesta jäätiin noin 9.000 euroa. Toimintatuotoilla katettiin 11,82 %
toimintakuluista.
Toimintakulut olivat 4.132.063 euroa. Toimintakuluja oli budjetoitu vuodelle 2016 4.187.376
euroa. Toimintakulut lisääntyivät 69.000 euroa vuodesta 2015 (1,69 %).
Toimintakate oli -3.643.460 euroa. Verotuloilla katettiin 81,82 % toimintakatteesta.
Vuosikate oli 530.340 euroa ja riitti hyvin suunnitelman mukaisiin poistoihin, jotka olivat 258.847
euroa. Vuosikate pieneni 117.253 euroa vuodesta 2015 (18,10 %).
Tornion seurakunnan omavaraisuusaste % on 94,94. Omavaraisuus mittaa seurakunnan
vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.
Pääluokkien nettomenot vuonna 2016 olivat seuraavan laiset: seurakunnallinen toiminta 55 %,
kiinteistötoimi 17 %, yleishallinto 16 % ja hautaustoimi 12 %.
Tilikauden tulos vuodelta 2016 oli +271.492,79 euroa. Vuoden 2015 tulos oli +386.618,95
euroa.
Vuoden 2016 tilinpäätös oli 122.652 euroa ylijäämäinen.
Lainaa ei seurakunnalla ole.
Raamiesityksen pohjana on vuosien 2014 - 2016 tilinpäätökset. Tavoitteena on, että vuoden
2018 talousarvio ei olisi alijäämäinen.
Arvio vuoden 2018 kirkollisverojen tuloksi on 3.890.000 euroa. Kirkollisverojen tulokertymää on
talouden taantuman, paikkakunnan työllisyystilanteen ja kirkosta eroamisten vuoksi vaikea
ennustaa.
Valtion rahoituksen osuuden oletetaan vuonna 2018 olevan noin 434.000 euroa.

LIITE:

Pääluokkatasoinen yhteenveto raami 2018 / TA-esitykset 2017
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän talousarvion raamiehdotuksen hyväksymistä. Esitys pohjautuu 3.890.000 euron kirkollisverotuloarvioon ja 434.000 saatavaan valtionrahoitustuloon. Luvut ovat suuntaa antavia ja
täsmentyvät syksyllä talousarvion laadinnan yhteydessä.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Lisäksi kirkkoneuvosto edellyttää talousarvion laadinnassa toiminnan suunnittelua.
KIRKKONEUVOSTO 22.5.2017 § 84:
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Kirkkoneuvosto hyväksyi raamiehdotuksen kokouksessaan 19.4.2017 § 64.
Kirkkoneuvosto ottaa kantaa vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeeseen ja vuosien 2019 2020 taloussuunnitelmien laadintaohjeeseen.
LIITE:

Tornion seurakunnan vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelmien
laadintaohje.

KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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85 §

Lupa rakentaa lähelle rajaa / Anita Hurtig
KIRKKONEUVOSTO 19.4.2017 § 68:
Anita ja Erkki Hurtigilla on Tornion Kyläjoella, Almenikintie 44, omakotitalo. Tontti sijaitsee Tornion seurakunnan metsäpalstan vieressä. He ovat rakentaneet tontin rajalle kevyen varastorakennuksen, jossa on myös sauna.
Anita Hurtigin laatimassa hakemuksessa kerrotaan, että huonoista tonttirajamerkinnöistä ja
ajattelemattomuudesta johtuen, saunan pääty tulikin liian lähelle Tornion seurakunnan rajaa,
jopa hieman sen päälle. Saunarakennukselle ei ole haettu rakennuslupaa ja asiasta on tullut
kehoitus Tornion kaupungilta saattaa lupa-asia kuntoon. Rakennusvalvonta on suhtautunut
asiaan ymmärtäväisesti ja luvannut että lupa voidaan myöntää jälkikäteen.
Koska rakennusmääräyksissä oleva ehto, että rakennuksen on oltava vähintään 5 metriä rajalta
ei täyty, Anita Hurtig pyytää, että Tornion seurakunta vuokraisi noin 245 m² alueen seurakunnan
omistamasta tilasta. Vuokra-ajaksi Anita Hurtig esittää esimerkiksi 20 vuotta.

LIITTEET:

Maanvuokrauspyyntö Anita Hurtig 29.7.2016
Muistio 11.8.2016 Tornion seurakunnan tekemästä katselmuksesta Almenikintie 44:ään.
Ohjeistus seurakunnan maaomaisuuden luvaton käyttö (Kn 20.2.2017 § 36)

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää, hyväksytäänkö Anita Hurtigin esittämä maanvuokraus
pyyntö.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto päätti, että Anita Hurtigin maanvuokrauspyyntöä ei hyväksytä. Sen sijaan
kirkkoneuvosto on valmis myymään maastokatselmuksessa todetun luontaisiin rajoihin
rajoittuvan metsämaa-alueen hintaan 5 €/m².
Muussa tapauksessa, seurakunnan ohjeistuksen mukaisesti, kirkkoneuvosto edellyttää saunarakennuksen siirtämistä omalle tontille.
KIRKKONEUVOSTO 22.5.2017 § 85:
Anita Hurtig on lähettänyt Tornion seurakunnan kirkkoneuvostolle kirjeen, jossa hän pyytää
lupaa siirtää saunarakennuksen 2 metrin päähän Tornion seurakunnan omistaman maa-alueen
rajasta. Rakennusmääräyksissä on ehto, että mikäli lähempänä kuin 5 metriä rajasta, siihen
tarvitaan rajanaapurin lupa.
LIITE:

jatkuu…

Lupahakemus Anita Hurtigilta

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Seurakunnan ohjeistuksen mukaan luvattomaan maa-alueidensa käyttöön seurakunta
maanomistajana puuttuu pyytämällä/vaatimalla, että luvattomaan käyttöön ryhtynyt poistaa
Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ
luvattomasti tehdyt rakenteet ja siistii jälkensä sekä korvaa mahdollisesti aiheuttamansa
vahingon.
Seurakunta on kuitenkin tarjoutunut myymään maastokatselmuksessa todetun luontaisiin
rajoihin rajoittuvan metsämaa-alueen hintaan 5 €/m².
Mikäli Anita Hurtig ei halua ostaa maa-aluetta niin esitän, että noudatetaan
rakennusmääräyksissä olevaa ehtoa jolloin rakennuksen tulee olla vähintään 5 metriä rajasta.

KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin, että Anita Hurtig toimii lupahakemuksensa mukaisesti ja hakee
rakennuslupamenettelyssä seurakunnan suostumusta siihen, että saunarakennus on 2 metriä
rajasta.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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86 §

Alatornion kirkon portaiden purku- ja maarakennustyöt
Arkkitehtitoimisto Ilpo Väisänen on laatinut tarjouspyynnön Alatornion kirkon portaiden purku- ja
maarakennustöistä. Lisätietoja urakasta sai kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaalta ja Arkkitehtitoimisto Ilpo Väisäseltä. Urakka pitää toteuttaa 26.6.2017 – 14.7.2017 välisenä aikana.
Lopullinen urakka-aika sovitaan urakkaneuvotteluissa.
Tarjouksia pyydettiin kuudelta (6) eri yritykseltä. Määräaikaan 2.5.2017 klo 12.00 mennessä
tarjouksia oli saatu kolme (3) kpl. Todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset.
Edullisimman tarjouksen on jättänyt Maansiirto Mykkälä Oy hintaan 20.460 € sis alv.

LIITTEET:

Tarjouspyyntö
Tarjousten avauspöytäkirja

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy Maansiirto Mykkälä Oy:n tekemän tarjouksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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87 §

Alatornion kirkon portaiden LVI-urakka
LVI-suunnittelija Juhani Mykkänen Sweco Oy:stä on pyytänyt tarjouksia Alatornion kirkon
portaiden LVI-urakasta.
Tarjouksia pyydettiin kuudelta (6) eri yritykseltä. Määräaikaan 21.4.2017 klo 16.00 mennessä
tarjouksia oli saatu neljä (4) kpl. Todettiin, että kaksi (2) tarjousta olivat tarjouspyynnön
mukaiset.
Edullisimman tarjouksen oli jättänyt LVI Vanhatalo Oy hintaan 34.348 €.

LIITTEET:

Tarjouspyyntö
Tarjousten avauspöytäkirja

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

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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88 §

Alatornion kirkon portaiden rakennusurakka
Ilpo Väisänen on laatinut tarjouspyynnön Alatornion kirkon portaiden rakennusurakasta.
Arkkitehtitoimisto Urakka pitää toteuttaa 26.6.2017 – 29.9.2017 välisenä aikana. Lopullinen
urakka-aika sovitaan urakkaneuvotteluissa.
Tarjouksia pyydettiin kahdeksalta (8) eri yritykseltä. Määräaikaan 2.5.2017 klo 12.00 mennessä
tarjouksia oli saatu kaksi (2) kpl. Todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset.
Edullisimman tarjouksen on jättänyt Rakennusliike T. Myllyneva Oy hintaan 48.360 € sis. alv.

LIITTEET:

Tarjouspyyntö
Tarjousten avauspöytäkirja

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy Rakennusliike T. Myllyneva Oy:n tekemän tarjouksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Vt.kirkkoherra Tero Saapunki jääväsi itsensä ja poistui § 88 käsittelyn ajaksi kokouksesta.
Puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Riitta Kasala.
Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön esityksen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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89 §

Suensaaren seurakuntatalon päiväkerhotilan korjaus
Päiväkerhotilojen käyttäjät ovat havainneet poikkeavia hajuja Suensaaren päiväkerhon
leikkihuoneen komerossa ja toimisto/varastotilassa. Inspecta Oy on tehnyt sisäilmatutkimuksen
päiväkerhon tilassa 11.1.2017. Tutkimusraportissa käy esille, että leikkihuoneessa, leikkihuoneen komerossa, toimisto / varastohuoneessa ja sen komerossa on viitteitä lattioiden
kosteudesta ja VOC-yhdisteistä (haihtuvat orgaaniset yhdisteet). Ilmanvaihto koettiin yleisesti
aistinvaraisesti heikoksi. Porrashuoneen kaapissa ja leikkihuoneen komerossa havaittiin PAHyhdisteiden hajua.
Terveystarkastaja Tarja Rosenqvist on 7.3.2017 tehnyt tarkastuksen päiväkerhotiloihin.
Tulokset: Lattioiden kosteusmittausten (pinta- ja viiltomittausten), toimiston / varaston
sisäilmamittaustuloksen, leikkitilan ja toimisto / varaston komeron linoleumilattiamateriaali
näytteen VOC-mittausten, aistinvaraisten havaintojen, ilmanvaihdon puutteellisuuden, Inspectan
raportin johtopäätöksen ja terveystarkastajan tekemän tarkastuksen perusteella tilojen
päivittäinen yli 3 tunnin käyttäminen kokoontumis- tai työtilana ei ole suositeltavaa. On
todennäköistä, että maaperästä nouseva kosteus on aiheuttanut lattiapinnoitteiden
vaurioitumista, mikrobikasvustoa ja hajuhaittaa. Kiinteistön omistajaa kehotetaan ryhtymään
tarvittaviin toimenpiteisiin ilmanvaihdon parantamiseksi mahdollisimman pian. Lisäksi kiinteistön
omistajaa kehotetaan selvittämään alapohjan kosteusolosuhteet ja mahdolliset sisäilman
epäpuhtauksia aiheuttavat päästölähteet ja ryhtymään tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin kesän
2017 aikana.
Tornion seurakunnan toimenpiteet: Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaan esityksen pohjalta
tehdään seuraavan laiset toimenpiteet: Lattioista poistetaan lineleon matto sekä tasoitteet ja
liimat eli betonilattioiden jyrsintä puhtaaksi. Lattiat tasoitetaan ja lattiaan asennetaan lattialevy
joka mahdollistaa ilmakierron betonilattian ja levyn välissä. Lattialevy pinnoitetaan pintamateriaalilla. Tilojen ilmanvaihto erotetaan talon muusta ilmanvaidosta. Tiloihin asennetaan oma
ilmanvaihtokone, tulo / poisto kanavisto. Kustannusarvio on 51.777 euroa sis. alv.

LIITTEET:

Tarkastuskertomus 8.3.2017
Kustannusarvio

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Suensaaren seurakuntatalon päiväkerhotilat korjataan.
KIRKKONEUVOSTO
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 15(29)

Maanantai 22.05.2017 klo 16.00 Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

90 §

Suensaaren seurakuntatalon remontti, viraston muutto
Kirkkoherranvirasto muuttaa Suensaaren seurakuntatalolle yhteisiin tiloihin taloustoimiston
kanssa syksyllä 2017. Tämän johdosta tarvitaan hieman remontin tekoa mm. ainakin yhden lisä
huoneen rakentaminen kirjaston tiloihin ja väliseinän purkua asiakaspalvelutilan ja viereisen
huoneen väliltä.
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on pyytänyt tarjouksia remonttia varten. Tarjouksia pyydettiin
viideltä (5) eri yritykseltä. Todettiin, että määräaikaan 13.4. klo 16.00 mennessä tarjouksia oli
tullut kaksi (2) kpl. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset.
Edullisimman tarjouksen on jättänyt TSV Rakennus Oy hintaan 11.284 € sis. alv.

LIITTEET:

Tarjouspyyntö
Tarjousten avauspöytäkirja

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy TSV Rakennus Oy:n tekemän tarjouksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 16(29)
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PYKÄLÄ

91 §

Tukipyyntö ”Meidän koulussa ei kiusata-hankkeen Meän Tubetapahtumalle”
Tornion koulujen vanhemmat ry käynnisti keväällä 2014 koko Tornion kaupungin alueella
toimivan Meidän Koulussa Ei Kiusata-hankkeen. Hankkeen tavoitteena on edistää ja kehittää
Tornion kaupungin koulujen ja vanhempainyhdistysten yhteistyötä, edistää lasten ja nuorten
hyvinvointia, ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä sekä puuttua koulukiusaamiseen.
Kiusaamista tapahtuu sosiaalisessa mediassakin, eivätkö lasten ja nuorten vanhemmat tiedosta
riittävästi lasten ja nuorten näkökulmasta sosiaalisen median ympäristöä, sen voimaa ja
somessa esiintyviä ilmiöitä. Tämän johdosta Tornion koulujen vanhemmat ry on järjestänyt
25.4.2017 ”Meän Tube-tapahtuman” jossa vanhemmat pääsevät tutustumaan nuorten
nykyiseen someympäristön edustajiin eli tubettajiin / videobloggaajiin mukavalla ja vaivattomalla
tavalla.

PUHEENJOHTAJA:
Tukipyyntöanomus tuli 18.4.2017, joten se ei ehtinyt kirkkoneuvoston kokoukseen joka oli
19.4.2017. Esitän, että myönnetään 300 euron tuki Tornion koulujen vanhemmat ry:lle ”Meidän
koulussa ei kiusata” toiminnalle.
LIITE:

Anomus

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja muutti esitystään kokouksen aikana. Myönnetään 500 euroa ”Meidän koulussa ei
kiusata hankkeelle”.
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 17(29)
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PYKÄLÄ

92 §

Parasniemen hautausmaan osaston 12 hautakirjanpidon täsmentäminen.
1980- luvulla on seurakunnalle palautunut, Parasniemen hautausmaan osasto 12, rivihautoja 60
kpl. Seurakunnalle palautuneet hautapaikat on jaettu uudelleenkäyttöön. Hautakirjanpitoon on
edelleen jäänyt seurakunnalle palautuneiden hautojen hautatietoja. Hautakirjanpitoa
täsmennetään tältä osin siten, että hautakirjanpitoon jää vain voimassaolevien hautojen
hautatiedot.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että hautakirjanpito näiden palautuneiden hautojen osalta laitetaan ajan tasalle
LIITE:

Listaus haudoista

KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 18(29)
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PYKÄLÄ

93 §

Hankintapäätöksen tekeminen Kirkkolaiva-lehden kustantamisesta
Kirkkolaiva-lehden kustannussopimus irtisanottiin kesäkuussa 2016 päättymään vuoden 2016
lopussa. Kemi-Tornion rovastikunnan seurakunnat päättivät jatkaa Kirkkolaiva-lehden julkaisemista yhteistyönä ja muodostivat hakintarenkaan, johon kuuluvat kaikki rovastikunnan seurakunnat (pl. Pellon seurakunta). Hankintarenkaan edustaja Tornion seurakunta pyysi liitteen
mukaisella tarjouspyynnöllä tarjouksia Kirkkolaiva-lehden kustantamisesta ajalle 1.9.201731.12.2018. Lisäksi tarjouspyyntö sisältyy mahdollisuus sopia kustantamisesta optiovuodeksi
2019.
Sopimuksen arvon oletettiin ylittävän sopimusaikana laissa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 26 §:ssä määritellyn EU-kynnysarvon, minkä vuoksi kilpailutus
suoritettiin edellä mainitun lain EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevien säännöksien
mukaisesti.
Tarjouspyyntö on lähetetty julkaistavaksi 28.2.2017 ja julkaistu HILMA-hankintailmoitusjärjestelmässä 1.3.2017. Tarjouspyynnön mukaan tarjoukset tuli jättää 5.4.2017 kello 15.00
mennessä. Määräaikaan mennessä saapui yksi tarjous, jonka jätti Sata-Väylä Oy. Sata-Väylä
Oy:n tarjous liitteenä. Tarjous avattiin Torniossa 6.4.2017 pidetyssä avaustilaisuudessa,
josta on laadittu liitteen mukainen avauspöytäkirja. Koska tarjouksia saapui vain yksi ja se
täytti tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset, ei tarjousten kokonaistaloudellista vertailua (pisteytystä) suoritettu. Sata-Väylä Oy on syntynyt sen ja Kirkkolaivan aiemman julkaisijan Privat-Medi
Oy:n ovat fuusiossa vuonna 2015.
Tarjouksessaan Sata-Väylä Oy tarjoaa Kirkkolaiva-lehden julkaisemista. Tornion osuus
kustannuksista ovat 37 632 €/vuosi (sis.alv) , 16 numeroa/vuosi, 8 sivua/nro.

LIITTEET:

Tarjouspyyntöasiakirja
Kirkkolaivan tarjous

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja tekee päätöksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto päätti hylätä Sata-Väylä Oy:n tekemän tarjouksen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 19(29)
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PYKÄLÄ

94 §

Lähetystyön kannatussopimukset
Suomen Lähetysseura (SLS):
1. Shalhevetyah-toimintakeskus Jerusalemissa
5 000,- Sopimus tehty 28.4.2006
- Sopimus tarkistettu 27.6.2007 (kn 27.06.2007 § 111)
- Sopimuksen mukaisesti varattu talousarviomäärärahoja v. 2017 10 000 €.
- Kirkkoneuvosto kävi periaatekeskustelun kokouksessaan 19.4.2017 määrärahan puolittamisesta uuden kohteen (Tansania / Ulla Rissanen / 1.8.2017 alkaen 24 kk Tansaniassa) kanssa.
- Uusi sopimus astuu voimaan 01.07.2017.
- Uusi sopimus tarkistetaan 30.06.2019.
- Irtisanomisaika 6 kk.
2. Tansania / Ulla Rissanen
- Sopimus astuu voimaan 01.07.2017.
- Sopimusta tarkistetaan 30.06.2019.
- Irtisanomisaika 6 kk.

5 000,-

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL):
1. Lontoo / Maija-Leena Pelttarin työn tukeminen
5 000,- Työkenttänä ollut aiemmin Israel, toimii nykyään Lontoossa.
- Sopimus tehty 9.6.2006
- Sopimus uusittu vuonna 2007 (kn 27.06.2007 § 111).
- Vapaaehtoista kannatusta 2 500,- ja budjettimäärärahoista 2 500,2. Etu-Aasia / Hannu ja Heli Nokelainen
- Sopimus tehty 07.04.2010 (kn 24.03.2010 § 38).
- Budjettimäärärahoista 6 000,-.

6 000,-

3. Venäjä / Inkerin kirkko / Juha Saari
6 000,- Uusi sopimus tehty vuonna 2014 (kn 11.06.2014).
- Sopimus voimassa siihen saakka, kun Juha Saaren työ Inkerin Kirkon parissa jatkuu.
- Vapaaehtoista kannatusta 2 000,- ja budjettimäärärahoista 4 000,-

Lähetysyhdistys Kylväjä (KYLVÄJÄ):
1. Itä-Siperia / Johanna ja Matti Hyttisen työn tukeminen
- Sopimus tehty 10.12.2014 (kn 26.11.2014).
- Budjettimäärärahoista 6 000,-

6 000,-

jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Medialähetystyö Sanansaattajat (SANSA):
1. Radiolähetystyö Intiassa
- Kn 27.06.2007 § 111
- Sopimus uusittu 9.6.2016.
- Sopimus voimassa toistaiseksi.
- Budjettimäärärahoista 5 000,-

5 000,-

Suomen Pipliaseura (PIPLIA):
1. Kannattajajäsenyys
- Päätös tehty Alatornion seurakuntaneuvostossa 13.6.2002
- Kn 27.06.2007 § 111

YHTEENSÄ
LIITTEET:

333,-

38 333,-

Mauri Laakson laatima lista kannatussopimuksista
Nimikkosopimukset virallisten lähetysjärjestöjen kanssa
Lähetyskannatus vuoden 2016 talousarviovaroista ja vapaaehtoisista varoista

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy Suomen Lähetysseuran kanssa solmitun nimikkosopimuksen muutoksen, jossa Israeliin Shalhevetyah’in seurakunnalle suunnattu tuki (10.000,-)
puolitetaan seuraavasti: Shalhevetyah’in seurakuntaa tuetaan edelleen 5 000,- eurolla ja
uutena kohteena tuetaan Ulla Rissasen työtä Tansaniassa 5 000,- eurolla. Asiasta on käyty
periaatekeskustelu 19.4.2017 kirkkoneuvostossa.
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi virallisten lähetysjärjestöjen kanssa solmitut voimassa olevat
kannatussopimukset.
Esitän, että viralliset kannatussopimukset yht. 38 333,- laitetaan maksuun 01.07.2017 alkaen
uuden nimikkosopimuksen astuessa voimaan. Loput määrärahat jaetaan ennen vuodenvaihdetta kun selviää vapaaehtoisesti kerättyjen lähetysvarojen määrä.
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi myös muut avustuskohteet, joita seurakunta on viimevuosina
tukenut ja Kansan Raamattuseuran säätiön kanssa vuonna 2016 tehdyn yhteistyösopimuksen
(4 000,-).
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksytään esityksen mukaisesti muuten mutta tarkistetaan vielä Radiolähetystyön sopimus
5000 euroa ja Kansan Raamattuseurasäätiön kanssa tehty sopimus 4000 euroa. Nämä
sopimukset tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Hautamuistomerkkisuunnitelma/Heikka
Alvi Heikka on haudattu kesäkuussa 2016 Parasniemen hautausmaalle Pakkalan suvun
sukuhautaan. Hauta sijaistee Alatornion kirkon etuovien läheisyydessä. Hautatunnus on
1 001 000 0130.
Suvun haudassa on jäljellä vanha hautakivi vuodelta 1906, joka halutaan säilyttää jatkossakin
haudalla. Omaiset ovat pyytäneet Kantolan hautaustoimistoa mittaavan vanhan kiven ja
suunnittelemaan siihen tyylillisesti sopivan uuden kiven. Uusi kivi ei ole yhtä korkea kuin vanha
kivi mutta se ylittää annetun normiston 15 cm:llä. Kivi on 85 cm korkea ja 50 cm leveä.
Hautamuistomerkkiohjeen mukaan kivi saa olla 70 cm korkea ja 50 leveä.
Ammattilaisten suunnittelema kivi on samassa linjassa kuin vanhan alueen muutkin kivet. Kiven
kiinnityksessä huomioidaan tapitus, jonka pitäisi lisätä tuvallisuutta.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että hautamuistomerkki anomus hyväksytään. Hauta on 3 metriä leveä.
Hautausmaanhoitaja on todennut, että uusi hautamuistomerkki sopii vaikka haudalla onkin
entuudestaan vanha kivi.
LIITTEET:

Anomus
Kuva uudesta hautamuistomerkistä

KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 22(29)

Maanantai 22.05.2017 klo 16.00 Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

96 §

Tornion kirkon ikkunakorjaus
KIRKKONEUVOSTO 26.10.2016 § 146:
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

KIRKKONEUVOSTO 22.5.2017 § 94:
Talousarviovalmistelun yhteydessä suunniteltiin mm. Tornion kirkon ikkunoiden korjausta.
Kustannusarvio yhteensä 92.206 euroa. Kustannusarvio kaikkien korjauksien kanssa tarkentui
ja Kirkkohallitukselta haettiin rakennusavustusta 115.612,64 euroa.
Tornion kirkon ikkunakunnostus hankkeeseen kunnostettiin kaksi kappaletta mallikorjaus
ulkopokia Ilpo Väisäsen tekemien suunnitelmien mukaisesti. Mallikorjaukset suoritti kaksi eri
restaurointipuuseppää tarjouspyyntien pohjalta, Puulastu Oy ja Nuutti Ay. Mallikorjauksilla
saatiin suunnittelua varten lisätietoja mm. vaurioista, maaliaineista ja korjaustekniikoista.
Mallikorjausten pohjalta päivitettiin ja täsmennettiin tehtyjä suunnitelmia. Tarjoajien
kartoituksessa tuli selville, että riittävän ammattitaidon omaavilla restaurointi puusepillä on
tilauskirjat täynnä eivätkä voi tarjota v. 2017 aikana Tornion kirkon ikkuna korjausta.
18.4.2017 saatiin päätös, että rakennusavustusta ei saatu.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Tornion kirkon ikkunoiden korjaus siirretään tehtäväksi v.2018-2020.
Tornion kirkon ikkunoiden kunnostus hanke voidaan liittää muihin Tornion kirkon
korjaushankkeisiin ja koostaa korjauksista EU-projekti ja hakea avustusta EU-hankeelle.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Tiedoksi
Rakennusavustusta ei saatu
Osakaskuntien jakokokouksista kuulumisia
Talouspäällikön päätökset:
Päätös 3/2017 Hautausmaiden aikuiset työntekijät kesäksi 2017
Päätös 4/2017 Koululaisten palkkaaminen hautausmaiden kesätyöntekijöiksi kesäksi 2017
Päätös 5/2017 Kirkonesittelijät kesäksi 2017
Päätös 6/2017 Hautamuistomerkin poistolupa Rantajärvi Niilo ja Hilda

PUHEENJOHTAJA:
Merkitään tiedoksi ja hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.
erkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset esitetään tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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98 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan ma 22.05.2017 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Tornion kirkkoherranvirastossa, Parasniementie 115, 95450 Tornio.
Ma 29.05.2017 – ti 27.06.2017 klo 9.00 – 15.00.
Ilmoitus nähtävillä olosta on Parasniemen kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ma 29.05.2017
– ti 27.06.2017 klo 9.00 - 15.00.

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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99 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Tero Saapunki päättää kokouksen ja pitää päätöshartauden.

KIRKKONEUVOSTO:
eenjohtaja Tero Saapunki piti päätöshartauden ja päätti kokouksen klo
Puheenjohtaja Tero Saapunki piti päätöshartauden ja päätti kokouksen klo 19.15.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain
5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista
hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska
päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 84

(valmistelua), 95-97

(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:85 - 90, 92,93,94,95
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: 85, 92, 94, 95, 96-97
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 60.000 € (tavarat –ja palvelut), 400.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 €
(rakennus –ja käyttöoikeusurakat) muut erityiset palveluhankinnat 300.000 €
1

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
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kn.
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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: 86-90,93
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: 80-83 §:t ja 98-101 §: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
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Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 29(29)

Maanantai 22.05.2017 klo 16.00 Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
● päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
● todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
● asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista
hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön
lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan
saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen
kynnysarvon.
Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

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:

