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PYKÄLÄ
SISÄLLYSLUETTELO:
46 § Kokouksen avaus
47 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
48 § Käsiteltävät asiat
49 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
50 § Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / Mäkinen
51 § Tontin vuokrauksen jatkaminen / Hyrkäs
52 § Maan myyminen / Piirainen
53 § Maan ostotarjous / Tornion kaupunki
54 § Taloussäännön päivittäminen
55 §Tontin vuokrauksen jatkaminen / Tomperi ja Säynäjäaho
56 §Tontin vuokrauksen jatkaminen / Vesala
57 §Tontin vuokrauksen jatkaminen / Riihiniemi
58 § Tontin vuokrauksen jatkaminen / Tapani
59 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
60 § Kokouksen päättäminen
61 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

46 §

Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston työjärjestys I luku 3 §:
Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle
kutsuttu ja päätösvaltainen.
Vt. kirkkoherra Tero Saapunki pitää alkuhartauden
Puheenjohtaja Osmo Huhta toteaa läsnäolijat ja avaa kokouksen.

KIRKKOVALTUUSTO:
Kokouksen alussa vietettiin hiljainen hetki pitkäaikaisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan,
seurakuntaneuvos Martti Pohjasen muistolle.
Vt. kirkkoherra Tero Saapunki piti alkuhartauden ja puheenjohtaja avasi kokouksen klo
18.05.njohtaja Osmo Huhta totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen klo

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

47 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KL 7: 4 § 1 mom.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KJ 8: 5 § 1 - 2 mom.
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja
kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestys 1: 8 §
Asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista,
johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston
päätökseksi.
Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä,
toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta.
Mikäli valtuusto päättää panna jonkin asian pöydälle tai palauttaa asian kirkkoneuvostolle
asiaan liittyviä esityslistan liitteitä ei toimiteta valtuutetuille uudelleen, jos asian lopullinen
käsittely tapahtuu vuoden kuluessa
Kokouksesta on postitettu ke 6.9.2017 kullekin kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenelle
kirjallinen kutsu asialuetteloineen.
Asialista on asetettu seurakunnan ilmoitustaululle 6.9.2017.

VIITE:

Kirkkovaltuuston työjärjestys (kv 09.01.2007 § 4)
Kokouksen alussa tulee todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

KIRKKOVALTUUSTO:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 6

Keskiviikko 13.09.2017 klo 18.00 – 18.40
Parasniemen srk-talo, Parasniementie 84, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

48 §

Käsiteltävät asiat
46 § Kokouksen avaus
47 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
48 § Käsiteltävät asiat
49 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
50 § Tontin vuokrasopimuksen jatkaminen / Mäkinen
51 § Tontin vuokrauksen jatkaminen / Hyrkäs
52 § Maan myyminen / Piirainen
53 § Maan ostotarjous / Tornion kaupunki
54 § Taloussäännön päivittäminen
55 §Tontin vuokrauksen jatkaminen / Tomperi ja Säynäjäaho
56 §Tontin vuokrauksen jatkaminen / Vesala
57 §Tontin vuokrauksen jatkaminen / Riihiniemi
58 §Tontin vuokrauksen jatkaminen / Tapani
59 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
60 § Kokouksen päättäminen
61 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 7

Keskiviikko 13.09.2017 klo 18.00 – 18.40
Parasniemen srk-talo, Parasniementie 84, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

49 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestys I luku 4 §:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Juha Berg ja Jenna Bomström.

KIRKKOVALTUUSTO:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Berg ja Liisa Hyry.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

50 §

Tontin vuokrauksen jatkaminen / Mäkinen Irma ja Leo
KIRKKONEUVOSTO 13.6.2017 § 105:
Irma ja Leo Mäkinen anovat kirjeellä 19.5.2017 tontin vuokra-ajan jatkoa 30 vuodeksi alkaen
1.1.2018 ja päättyen 31.12.2047.
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin 12 Palosaaren kaupunginosassa, korttelissa 21, tontti nro
2
11. Kiinteistötunnus on 851-012-0021-0011. Tontin koko on 672 m . Vuokrasopimus päättyy
31.12.2017.
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Palosaaren tonttien perusvuokraksi 0,69 €
2
/m . Hintaa käytetään myös tonttien vuokrien jatkamisessa.
Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) vuoden 2009 pistelukuun 1730 siten, että
perusvuokraa (0,69 €/m²) tarkistetaan vuosittain vuokranmaksun yhteydessä indeksin
muutoksen mukaisesti. Vuokraa ei lasketa vaikka laskutusajankohdan indeksi pienenisi.

LIITE:

anomus ja kartta (ark.sarja: Maanvuokrasopimukset 2.7.6.2)
KL 14:4 § Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Irma ja Leo Mäkiselle jatketaan vuokrasopimusta Palosaaren kaupunginosassa,
korttelissa 21, tontti nro 11. Kiinteistötunnus on 851-012-0021-0011 seuraavin ehdoin;
 vuokra-aika on 30 vuotta
2
 vuokra on 0,76 €/ m / vuosi
2
 tontin koko 672 m
 uusi perusvuokra on 510,72 €/vuosi, 1.1.2018 alkaen
Perusvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) joulukuun 2016 pistearvoon 1925.
Vuokraa tarkistetaan vuosittain indeksin muutoksen mukaisesti.
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on 16.9.2016 suorittanut tontilla ympäristökatselmuksen.
Ennen vuokrasopimuksen jatkamista, tulee tontilla mahdollisesti sijaitsevien öljysäiliöiden
tarkastamisesta toimittaa hyväksytty todistus. Tontilla ei ole öljysäiliötä.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KIRKKOVALTUUSTO 13.09.2017 § 50:
LIITTEET:

Anomus, vuokrasopimus ja kartta (Maanvuokrasopimukset 2.7.6.2)

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

51 §

Tontin vuokrauksen jatkaminen / Hyrkäs Heli ja Sami
KIRKKONEUVOSTO 13.6.2017 § 105:
Heli ja Sami Hyrkäs anovat kirjeellä 16.5.2017 tontin vuokra-ajan jatkoa 30 vuodeksi alkaen
1.1.2018 ja päättyen 31.12.2047.
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin 12 Palosaaren kaupunginosassa, korttelissa 21, tontti nro
2
12. Kiinteistötunnus on 851-012-0021-0012. Tontin koko on 605 m . Vuokrasopimus päättyy
31.12.2017.
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Palosaaren tonttien perusvuokraksi 0,69 €
2
/m . Hintaa käytetään myös tonttien vuokrien jatkamisessa.
Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) vuoden 2009 pistelukuun 1730 siten, että
perusvuokraa (0,69 €/m²) tarkistetaan vuosittain vuokranmaksun yhteydessä indeksin
muutoksen mukaisesti. Vuokraa ei lasketa vaikka laskutusajankohdan indeksi pienenisi.

LIITE:

anomus ja kartta (ark.sarja: Maanvuokrasopimukset 2.7.6.2)
KL 14:4 § Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Heli ja Sami Hyrkkäälle jatketaan vuokrasopimusta Palosaaren kaupunginosassa,
korttelissa 21, tontti nro 12. Kiinteistötunnus on 851-012-0021-0012 seuraavin ehdoin;
 vuokra-aika on 30 vuotta
2
 vuokra on 0,76 €/ m / vuosi
2
 tontin koko 605 m
 uusi perusvuokra on 459,80 €/vuosi, 1.1.2018 alkaen
Perusvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) joulukuun 2016 pistearvoon 1925.
Vuokraa tarkistetaan vuosittain indeksin muutoksen mukaisesti.
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on 20.9.2016 suorittanut tontilla ympäristökatselmuksen.
Ennen vuokrasopimuksen jatkamista, tulee tontilla mahdollisesti sijaitsevien öljysäiliöiden
tarkastamisesta toimittaa hyväksytty todistus. Tontilla ei ole öljysäiliötä.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KIRKKOVALTUUSTO 13.09.2017 § 51:
LIITTEET:

Anomus, vuokrasopimus ja kartta (Maanvuokrasopimukset 2.7.6.2)

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

52 §

Maan myyminen / Piirainen
KIRKKONEUVOSTO 01.12.2010 § 144:

Maan myyminen Miukki / Piirainen ja Luntta
Raimo Piirainen, Anneli Piirainen, Raili Luntta ja Heino Luntta haluaisivat ostaa seurakunnalta
rantakaistaleen, joka rajoittuu Kirkkoputaaseen ja Miukin kaupunginosan kortteliin 10 tonttiin
nro 7. (Kaukola 23:4)
2
Rantakaistale on vahvistetun asemakaavan mukaan 551 m , Parasniemi 851-420-17-73
tilasta. Rantakaistale muodostuu lähes kokonaan kaltevasta joentörmästä, kevättulvan aikana
jäät kuluttavat rantatörmää, eikä sille ole merkitty rakennusoikeutta.
Tornion kaupunki on tehnyt asemakaavamuutoksen Tornion kaupungin 11. Miukin
kaupunginosan kortteleihin 9-14, sekä niihin liittyviin puisto-, vesi-, ja katualueisiin.
Kaavamuutosalueeseen on otettu myös rantapuistoalueet, jotka yleiskaavassa on osoitettu
asuntoalueeksi. Tornion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavamuutoksen ja
tonttijaot 30.8.2010 § 68.
Asemakaavamuutos koskee myös seurakunnan omistamaa Parasniemi 851-420-17-73 tilaa.
Seurakunnan omistama Kirkkoputaan rantapuistoalue on liitetty asuintontteihin. Tontteihin on
tehty sitova tonttijako.
KL 14:3 § Kirkonmaan ja sen luovuttaminen. Seurakunnan kirkon omana oleva kirkonmaa on
säilytettävä ja sitä on käytettävä seurakunnan kirkon tarpeisiin. Kirkkovaltuusto voi päättää
kirkonmaan luovuttamisesta vain, jos se on kirkkorakennuksen ylläpitämiseksi välttämätöntä
tai jos siihen on muita erityisen painavia syitä. Kirkkovaltuuston päätös on alistettava
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
KL 14:4 § Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä,
vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
KL 9:3 § Määräenemmistö. Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi
kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä
kannattaa asioissa, jotka koskevat kiinteän omaisuuden luovuttamista.
LIITEET:

Anomus 31.7.2010 ja kartta
Arviomiesten lausunto 25.10.2010 maan hinnasta
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 § 3 tarkistanut ja hyväksynyt mm. Miukin asuinvuokratonteille
2
vuokran perusteena olevaksi hinnaksi 15,64 €/m . Tontteja myytäessä hinta määritellään
tapauskohtaisesti sen hetkisen käyvän hinnan mukaisesti.
Seurakunnan kiinteän omaisuuden arviomiehiltä on pyydetty lausunto Miukin rannan
2
Kirkkoputaan tontteihin liitettyjen alueiden hinnasta. Arviomiesten lausunto on 11 €/m . ./..

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.
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PYKÄLÄ
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Raimo Piiraiselle, Anneli Piiraiselle, Raili Luntalle ja Heino Luntalle myydään
2
Parasniemen tilasta 851-420-17-73 noin 551 m alue kiinteän omaisuuden arviomiesten
2
esittämällä hinnalla 11 €/m .
Perusteluina alemmalle hinnalle, minkä kirkkovaltuusto on hyväksynyt Miukin asuinvuokratonteille, on rannan kaltevuus, kevättulvan aikana jäät kuluttavat rantatörmää ja
rantakaistaleelle ei ole merkitty rakennusoikeutta. Kauppahinta on yhteensä 6.061 €.
Asia esitetään kirkkovaltuuston kautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään kirkkovaltuuston kautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
KIRKKOVALTUUSTO 15.12.2010 § 29:
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 15.12.2010 §:ssä 144 hyväksynyt ja esittää edelleen
kirkkovaltuuston kautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen
vahvistettavaksi, että Raimo Piiraiselle, Anneli Piiraiselle, Raili Luntalle ja Heino Luntalle
2
myydään Parasniemen tilasta 851-420-17-73 noin 551 m alue kiinteän omaisuuden
2
arviomiesten esittämällä hinnalla 11 €/m .
Kauppahinta on yhteensä 6.061 €.
LIITTEET:

Anomus 15.8.2010 sekä kartta
Arviomiesten lausunto 25.10.2010 maan hinnasta

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTO 13.06.2017 § 107:
Anneli ja Raimo Piirainen ovat ottaneet uudelleen yhteyttä ja haluavat ostaa seurakunnalta
rantakaistaleen, joka rajoittuu Kirkkoputaaseen ja Miukin kaupunginosan kortteliin 10 tonttiin
nro 7. (Kaukola 23:4). Maakauppa on hyväksytty Kirkkohallituksessa 24.3.2011 ja silloisina
ostajina ovat olleet Anneli ja Raimo Piirainen sekä Raili ja Heino Luntta. Lopullista kauppaa ei
ole silloin tehty.
2

Rantakaistale on vahvistetun asemakaavan mukaan 551 m , Parasniemi 851-420-17-73
tilasta. Rantakaistale muodostuu lähes kokonaan kaltevasta joentörmästä, kevättulvan aikana
jäät kuluttavat rantatörmää, eikä sille ole merkitty rakennusoikeutta.
Tornion kaupunki on tehnyt asemakaavamuutoksen Tornion kaupungin 11. Miukin
kaupunginosan kortteleihin 9-14, sekä niihin liittyviin puisto-, vesi-, ja katualueisiin.
Kaavamuutosalueeseen on otettu myös rantapuistoalueet, jotka yleiskaavassa on osoitettu
asuntoalueeksi. Tornion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavamuutoksen ja
tonttijaot 30.8.2010 § 68.
jatkuu…
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Asemakaavamuutos koskee myös seurakunnan omistamaa Parasniemi 851-420-17-73 tilaa.
Seurakunnan omistama Kirkkoputaan rantapuistoalue on liitetty asuintontteihin. Tontteihin on
tehty sitova tonttijako.
LIITEET:

Anomus 27.4.2017 ja kartta
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 § 3 tarkistanut ja hyväksynyt mm. Miukin asuinvuokratonteille
2
vuokran perusteena olevaksi hinnaksi 15,64 €/m . Tontteja myytäessä hinta määritellään
tapauskohtaisesti sen hetkisen käyvän hinnan mukaisesti.
Seurakunnan kiinteän omaisuuden arviomiehiltä on pyydetty lausunto Miukin rannan
2
Kirkkoputaan tontteihin liitettyjen alueiden hinnasta. Arviomiesten lausunto on 11 €/m .

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Anneli ja Raimo Piiraiselle myydään Parasniemen tilasta 851-420-17-73 noin 551
2
2
m alue kiinteän omaisuuden arviomiesten esittämällä hinnalla 11 €/m .
Perusteluina alemmalle hinnalle, minkä kirkkovaltuusto on hyväksynyt Miukin asuinvuokratonteille, on rannan kaltevuus, kevättulvan aikana jäät kuluttavat rantatörmää ja
rantakaistaleelle ei ole merkitty rakennusoikeutta. Kauppahinta on yhteensä 6.061 €.
Asia esitetään kirkkovaltuuston kautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Ostaja vastaa kaupan kuluista; kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuudatuksen kustannuksista
ja määräalan lohkomiskustannuksista.
KIRKKOVALTUUSTO 13.09.2017 § 52:
LIITEET:

Anomus 27.4.2017 ja kartta

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
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53 §

Maanostotarjous Tornion kaupunki
KIRKKONEUVOSTO 13.06.2017 § 116:
Tornion kaupunki on jättänyt ostotarjouksen Miukissa sijaitsevista kahdesta lähivirkistysalueeksi osoitetusta alueesta, n. 82 m² ja 52 m². Alueet ovat yhteensä pinta-alaltaan n.134 m²
ja ne ovat asemakaavassa osoitettu lähivirkistysalueeksi. Ostettavaksi esitetty määräala on
tilasta Parasniemi 851-420-17-73.
Tornion kaupunki tarjoaa alueista yhteensä 200 euroa. Tornion kaupunki perustelee hintaa
sillä, että alueella ei ole maankäytöllistä odotusarvoa. Kaupunki vastaa kaupan kuluista;
kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuudatuksen kustannuksista ja alueiden eli määräalan
lohkomiskustannuksista.

LIITE:
VIITE:

kartta
Janne Vierelän sähköpostiviesti 9.6.2017

TALOUSPÄÄLIKKÖ:
Esitän, että hyväksytään Tornion kaupungin tekemä ostotarjous. Alueet sijaitsevat sen alueen
molemmin puolin, jonka Anneli ja Raimo Piirainen ovat halunneet ostaa (§ 107).
Mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy Anneli ja Raimo Piiraisen tekemän ostotarjouksen niin olisi
luontevaa luopua myös näistä kahdesta lähivirkistysalueesta.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KIRKKOVALTUUSTO 13.09.2017 § 53:
LIITE:
VIITE:

kartta
Janne Vierelän sähköpostiviesti 9.6.2017

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.

Valitusosoitus liitteenä.
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54 §

Tornion seurakunnan taloussäännön päivittäminen
KIRKKONEUVOSTO 25.01.2017 § 18:
Tornion seurakunnan taloussääntö
kirkkovaltuustossa 25.5.2011.

on

hyväksytty

kirkkoneuvostossa

23.2.2011

ja

Tornion seurakunta on siirtynyt Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2016. Tämän
johdosta taloussääntöön on tullut muutoksia. Muutoksia on tullut § 12 kohtaan Osto- ja
myyntilaskujen tarkastus ja tositteiden hyväksyminen lisätään maininta: ”Merkinnät tehdään
sähköisesti Kipan järjestelmässä”
Kohtaan Palkkakirjanpito § 17 lisätään maininta: Seurakunnan palkanlaskenta hoidetaan
Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä. Palkkakirjanpidon tapahtumat siirretään seurakunnan
kirjanpitoon.
Kohtaan Kiinteän ja irtaimen omaisuuden kirjanpito § 18 lisätään maininta: Kiinteän
omaisuuden kirjanpito hoidetaan Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä.
LIITE:

Tornion seurakunnan päivitetty taloussääntö

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy taloussääntöön tulevat muutokset.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevan Tornion seurakunnan päivitetyn taloussäännön ja
esittää edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
KIRKKOVALTUUSTO 16.02.2017 § 20:
LIITE:

Tornion seurakunnan päivitetty taloussääntö

KIRKKOVALTUUSTO:
Todettiin, että kirkkoneuvoston käsittelyn jälkeen on ilmestynyt uusi taloussääntömalli (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 2/2017).
Kirkkovaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
KIRKKONEUVOSTO 13.6.2017 § 108:
Taloussääntö käsiteltiin kirkkoneuvostossa 25.1.2017 ja yleiskirje uudesta taloussääntömallista julkaistiin 26.1.2017 (yleiskirje nro 2/2017) joten kirkkovaltuusto päätti palauttaa asian
uudelleen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 26.1.2017 uudet seurakuntatalouden
taloussääntömallit erikseen itsenäiselle seurakuntataloudelle ja seurakuntayhtymälle. Uusiin
sääntöihin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin
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lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Tornion seurakunnan taloussääntömalli on päivitetty vastaamaan Kirkkohallituksen hyväksymää uutta taloussääntömallia vastaavaksi. Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy päivitetyn
taloussäännön.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevan Tornion seurakunnan päivitetyn taloussäännön ja
esittää edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
KIRKKOVALTUUSTO 13.9.2017 § 54:
LIITE:

Tornion seurakunnan päivitetty taloussääntö

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
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55 §

Tontin vuokrauksen jatkaminen / Tomperi Esko ja Säynäjäaho Minna
KIRKKONEUVOSTO 13.6.2017 § 105:
Esko Tomperi ja Minna Säynäjäaho anovat kirjeellä 30.5.2017 tontin vuokra-ajan jatkoa 30
vuodeksi alkaen 1.1.2018 ja päättyen 31.12.2047.
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin 12 Palosaaren kaupunginosassa, korttelissa 22, tontti nro
2
5. Kiinteistötunnus on 851-012-0022-005. Tontin koko on 1033 m . Vuokrasopimus päättyy
31.12.2017.
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Palosaaren tonttien perusvuokraksi 0,69 €
2
/m . Hintaa käytetään myös tonttien vuokrien jatkamisessa.
Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) vuoden 2009 pistelukuun 1730 siten, että
perusvuokraa (0,69 €/m²) tarkistetaan vuosittain vuokranmaksun yhteydessä indeksin
muutoksen mukaisesti. Vuokraa ei lasketa vaikka laskutusajankohdan indeksi pienenisi.

LIITE:

anomus ja kartta (ark.sarja: Maanvuokrasopimukset 2.7.6.2)
KL 14:4 § Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Esko Tomperille ja Minna Säynäjäaholle jatketaan vuokrasopimusta Palosaaren
kaupunginosassa, korttelissa 22, tontti nro 5. Kiinteistötunnus on 851-012-0022-005 seuraavin
ehdoin;
 vuokra-aika on 30 vuotta
2
 vuokra on 0,76 €/ m / vuosi
2
 tontin koko 1033 m
 uusi perusvuokra on 785,08 €/vuosi, 1.1.2018 alkaen
Perusvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) joulukuun 2016 pistearvoon 1925.
Vuokraa tarkistetaan vuosittain indeksin muutoksen mukaisesti.
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on 20.9.2016 suorittanut tontilla ympäristökatselmuksen.
Ennen vuokrasopimuksen jatkamista, tulee tontilla mahdollisesti sijaitsevien öljysäiliöiden
tarkastamisesta toimittaa hyväksytty todistus. Tontilla ei ole öljysäiliötä.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KIRKKOVALTUUSTO 13.09.2017 § 55:
LIITTEET:

Anomus, vuokrasopimus ja kartta (Maanvuokrasopimukset 2.7.6.2)

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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56 §

Tontin vuokrauksen jatkaminen / Vesala
KIRKKONEUVOSTO 31.8.2017 § 138:
Pirkko Vesala anoo kirjeellä tontin vuokraoikeuden jatkamista 30 vuodeksi alkaen 1.1.2018 ja
päättyen 31.12.2047. Vuokraoikeus on Antti ja Pirkko Vesalan nimissä. Antti Vesalan
oikeudenomistajat valtuuttavat Pirkko Vesalan hakemaan vuokraoikeuden pidennystä ja
allekirjoittamaan vuokraoikeuden jatkosopimuksen.
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin 12 Pirkkiön kaupunginosassa, korttelissa 17, tontti nro 9.
2
Kiinteistötunnus on 851-011-0017-009. Tontin koko on 1.444 m . Vuokrasopimus päättyy
31.12.2017.
2

Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Pirkkiön tonttien perusvuokraksi 0,69 € /m .
Hintaa käytetään myös tonttien vuokrien jatkamisessa.
Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) vuoden 2009 pistelukuun 1730 siten, että
perusvuokraa (0,69 €/m²) tarkistetaan vuosittain vuokranmaksun yhteydessä indeksin
muutoksen mukaisesti. Vuokraa ei lasketa vaikka laskutusajankohdan indeksi pienenisi.
LIITE:

anomus ja kartta (ark.sarja: Maanvuokrasopimukset 2.7.6.2)
KL 14:4 § Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Pirkko Vesalalle ja Antti Vesalan jakamattomalle kuolinpesälle jatketaan
vuokrasopimusta Pirkkiön kaupunginosassa, korttelissa 17, tontti nro 9. Kiinteistötunnus on
851-011-0017-009 seuraavin ehdoin;
 vuokra-aika on 30 vuotta
2
 vuokra on 0,76 €/ m / vuosi
2
 tontin koko 1.444 m
 uusi perusvuokra on 1.097,44 €/vuosi, 1.1.2018 alkaen
Perusvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) joulukuun 2016 pistearvoon 1925.
Vuokraa tarkistetaan vuosittain indeksin muutoksen mukaisesti.
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on 28.7.2016 suorittanut tontilla ympäristökatselmuksen.
Ennen vuokrasopimuksen jatkamista, tulee tontilla mahdollisesti sijaitsevien öljysäiliöiden
tarkastamisesta toimittaa hyväksytty todistus. Öljysäiliö on tarkastettu syksyllä 2015 ja on
kunnossa. Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
jatkuu…
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KIRKKOVALTUUSTO 13.09.2017 § 56:
LIITTEET:

Anomus, vuokrasopimus ja kartta (Maanvuokrasopimukset 2.7.6.2)

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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57 §

Tontin vuokrauksen jatkaminen / Riihiniemi
KIRKKONEUVOSTO 31.8.2017 § 139:
Mikko Riihiniemi anoo kirjeellä 9.6.2017 tontin vuokra-ajan jatkoa 30 vuodeksi alkaen 1.1.2018
ja päättyen 31.12.2047.
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin 12 Palosaaren kaupunginosassa, korttelissa 24, tontti nro
2
3. Kiinteistötunnus on 851-012-0024-003. Tontin koko on 1.251,6 m . Vuokrasopimus päättyy
31.12.2017.
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Palosaaren tonttien perusvuokraksi 0,69 €
2
/m . Hintaa käytetään myös tonttien vuokrien jatkamisessa.
Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) vuoden 2009 pistelukuun 1730 siten, että
perusvuokraa (0,69 €/m²) tarkistetaan vuosittain vuokranmaksun yhteydessä indeksin
muutoksen mukaisesti. Vuokraa ei lasketa vaikka laskutusajankohdan indeksi pienenisi.

LIITE:

anomus ja kartta (ark.sarja: Maanvuokrasopimukset 2.7.6.2)
KL 14:4 § Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Mikko Riihiniemelle jatketaan vuokrasopimusta Palosaaren kaupunginosassa,
korttelissa 24, tontti nro 3. Kiinteistötunnus on 851-012-0024-003 seuraavin ehdoin;
 vuokra-aika on 30 vuotta
2
 vuokra on 0,76 €/ m / vuosi
2
 tontin koko 1.251,6 m
 uusi perusvuokra on 951,22 €/vuosi, 1.1.2018 alkaen
Perusvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) joulukuun 2016 pistearvoon 1925.
Vuokraa tarkistetaan vuosittain indeksin muutoksen mukaisesti.
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on 19.9.2016 suorittanut tontilla ympäristökatselmuksen.
Ennen vuokrasopimuksen jatkamista, tulee tontilla mahdollisesti sijaitsevien öljysäiliöiden
tarkastamisesta toimittaa hyväksytty todistus. Tontilla ei ole öljysäiliötä.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KIRKKOVALTUUSTO 13.09.2017 § 57:
LIITTEET:

Anomus, vuokrasopimus ja kartta (Maanvuokrasopimukset 2.7.6.2)

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
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58 §

Tontin vuokrauksen jatkaminen / Tapani
KIRKKONEUVOSTO 31.8.2017 § 140:
Ari ja Maria Tapani anovat 4.8.2017 tontin vuokra-ajan jatkoa 30 vuodeksi alkaen 1.1.2018 ja
päättyen 31.12.2047.
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin 12 Palosaaren kaupunginosassa, korttelissa 21, tontti nro
2
4. Kiinteistötunnus on 851-012-0021-004. Tontin koko on 688,8 m . Vuokrasopimus päättyy
31.12.2017.
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Palosaaren tonttien perusvuokraksi 0,69 €
2
/m . Hintaa käytetään myös tonttien vuokrien jatkamisessa.
Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) vuoden 2009 pistelukuun 1730 siten, että
perusvuokraa (0,69 €/m²) tarkistetaan vuosittain vuokranmaksun yhteydessä indeksin
muutoksen mukaisesti. Vuokraa ei lasketa vaikka laskutusajankohdan indeksi pienenisi.

LIITE:

anomus ja kartta (ark.sarja: Maanvuokrasopimukset 2.7.6.2)
KL 14:4 § Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikkö Soile Martikaisen hyväksymään Ari ja
Maria Tapanin vuokrasopimuksen jatkon, mikäli hyväksytty lausunto öljysäiliön tarkastuksesta
saadaan 15.9.2017 mennessä. Jatketaan vuokrasopimusta Palosaaren kaupunginosassa,
korttelissa 21, tontti nro 4. Kiinteistötunnus on 851-012-0021-004 seuraavin ehdoin;
 vuokra-aika on 30 vuotta
2
 vuokra on 0,76 €/ m / vuosi
2
 tontin koko 688,8 m
 uusi perusvuokra on 523,49 €/vuosi, 1.1.2018 alkaen
Perusvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) joulukuun 2016 pistearvoon 1925.
Vuokraa tarkistetaan vuosittain indeksin muutoksen mukaisesti.
Ennen vuokrasopimuksen jatkamista, tulee tontilla mahdollisesti sijaitsevien öljysäiliöiden
tarkastamisesta toimittaa hyväksytty todistus. Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on 19.9.2016
suorittanut tontilla ympäristökatselmuksen. Öljysäiliötarkastusta ei ole tehty. Öljysäiliötarkastus
on tilattu ja tehdään viikolla 34.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
jatkuu…
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KIRKKOVALTUUSTO 13.09.2017 § 58:
LIITTEET:

Anomus, vuokrasopimus ja kartta (Maanvuokrasopimukset 2.7.6.2)

KIRKKOVALTUUSTO:
Todettiin, että hyväksytty öljysäiliöntarkistusraportti on toimitettu 4.9.2017.
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Sivu 22

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Keskiviikko 13.09.2017 klo 18.00 – 18.40
Parasniemen srk-talo, Parasniementie 84, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

59 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan ke 13.09.2017 pidetyn kirkkovaltuuston kokouksen tarkistettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Aika:

Ke 20.09.2017 - ti 19.10.2017 klo 9.00 – 15.00

Paikka:

Tornion kirkkoherranvirasto

Ilmoitus nähtävillä olosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ke 20.09.2017 – to
19.10.2017 klo 9.00 – 15.00.
KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 23

Keskiviikko 13.09.2017 klo 18.00 – 18.40
Parasniemen srk-talo, Parasniementie 84, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

60 §

Kokouksen päättäminen
Vt. kirkkoherra Tero Saapunki pitää iltahartauden ja puheenjohtaja päättää kokouksen.

KIRKKOVALTUUSTO:
Vt. kirkkoherra Tero Saapunki piti iltahartauden ja puheenjohtaja Osmo Huhta päätti
kokouksen klo 18.40.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 24

Keskiviikko 13.09.2017 klo 18.00 – 18.40
Parasniemen srk-talo, Parasniementie 84, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

61 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
perusteet hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain
mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät …
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet............................... 54 §
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä
kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain
(1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pykälät...........................................................
VALITUSOSOITUS
ValitusSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
viranomainen Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
ja valitusaika Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Valitusaika
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu (PL 189)
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
30 päivää
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
30 päivää
Kirkollisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät: 46-49 §:t ja 59-61 §:t
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät…50-53 ja 55-58
Käyntiosoite: Ojakatu 1 (PL 85)
Postiosoite: 90100 OULU (90101 OULU)
Kirkkohallitus, pykälät.......................................
PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Opetusministeriö, pykälät..................................
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: opmkirjaamo@minedu.fi
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:

30 päivää

30 päivää

30 päivää

