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PYKÄLÄ
SISÄLLYSLUETTELO:
103 § Kokouksen avaus
104 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
105 § Käsiteltävät asiat
106 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
107 § Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten tarkastaminen
108 § Suensaaren seurakuntatalon saneeraus
109 § Suensaaren seurakuntatalon ikkunoiden uusiminen
110 § Suensaaren seurakuntatalon asbestipurkutyöt
111 § Arpelan seurakuntakodin ulkopuolen/sisäpuolen kunnostus- ja maalaustyöt
112 § Karungin kirkon, kellotapulin ja huoltorakennuksen ulkopuolen kunnostus- ja maalaustöistä sekä kirkon pääsisäänkäynnin porttipilareiden (2 kpl) kunnostuksesta
113 § Tarjouspyynnöt huoltolakkauksesta, rappauskorjauksista, maalauksesta ja huoltomaalauksesta
114 § Ei julkinen
115 § Tiedoksi
116 § Kirkkoherran vaali
117 § Suensaaren seurakuntatalon päiväkerho/nuorisotilan remontti
118 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
119 § Kokouksen päättäminen
120 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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Aika
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PYKÄLÄ

103 §

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

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja piti alkuhartauden, totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen klo 16.11.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

104 §

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 puheenjohtajalle 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.

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

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

105 §

Käsiteltävät asiat
103 § Kokouksen avaus
104 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
105 § Käsiteltävät asiat
106 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
107 § Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten tarkastaminen
108 § Suensaaren seurakuntatalon saneeraus
109 § Suensaaren seurakuntatalon ikkunoiden uusiminen
110 § Suensaaren seurakuntatalon asbestipurkutyöt
111 § Arpelan seurakuntakodin ulkopuolen/sisäpuolen kunnostus- ja maalaustyöt
112 § Karungin kirkon, kellotapulin ja huoltorakennuksen ulkopuolen kunnostus- ja maalaustöistä sekä kirkon pääsisäänkäynnin porttipilareiden (2 kpl) kunnostuksesta
113 § Tarjouspyynnöt huoltolakkauksesta, rappauskorjauksista, maalauksesta ja huoltomaalauksesta
114 § Ei julkinen
115 § Tiedoksi
116 § Kirkkoherran vaali
117 § Suensaaren seurakuntatalon päiväkerho/nuorisotilan remontti
118 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
119 § Kokouksen päättäminen
120 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään käsiteltävät asiat.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

106 §

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 Toivo Höynälä ja Sari Juntura.

PUHEENJOHTAJA:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
KIRKKONEUVOSTO:
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Toivo Höynälä ja Raija Kontio.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

107 §

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 26.04.2018
12 § Kokouksen avaus
13 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
14 § Käsiteltävät asiat
15 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
16 § Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuodelle 2018
17 § Seurakuntavaalit 2018
18 § Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen
19 § Vuoden 2017 tilinpäätös
20 § Vuoden 2019 tuloveroprosentin vahvistaminen
21 § Tontin vuokrauksen jatkaminen / Pörhölä
22 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
23 § Kokouksen päättäminen
24 § 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
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PYKÄLÄ

108 §

Suensaaren seurakuntatalon saneeraus
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on pyytänyt tarjouksia Suensaaren seurakuntatalon saneerauksesta. Työt suoritetaan Arkkitehtitoimisto ARKHE Oy;n ja Insinööritoimisto Bothnia Raktek
Oy;n laatimien suunnitelmien mukaisesti.
Tarjouksen liitteenä olevissa piirustuksissa ja rakennusselostuksessa on esitetty tarjottavan saneerauksen laajuus.
Urakkatarjouksen tulee sisältää kaikki tehtävät täydellisesti toimintakuntoon asennettuna. mm.
nostot sekä teline, ym. aputöineen, purkutyöt sekä urakan suojaukset, siivouksen/jätehuollon.
Erityisesti on kiinnitettävä huomiota haitallisen rakennuspölyn hallintaan.
Tarjouksen jättämisen edellytyksenä on ollut, että tarjoaja on tutustunut työkohteeseen.
Tarjouksia on pyydetty seitsemältä (7) eri yritykseltä. Määräaikaan 27.4.2018 klo 16.00 mennessä tarjouksia oli saapunut kolmelta (3) yritykseltä. Todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset.
Edullisimman tarjouksen on jättänyt Länsi-Lapin Maalauspalvelu Oy hintaan 100.116,00 euroa
+ alv 24.028,00 euroa. Kokonaishinta 124.144,00 euroa.
Länsi-Lapin Maalauspalvelu Oy:n kanssa käydään vielä urakkaneuvottelut, jossa käydään läpi
urakka ja tarkistetaan että kaikki tarjouspyynnössä olevat seikat on huomioitu.

LIITE:

Tarjousten avauspöytäkirja 30.4.2018

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy Länsi-Lapin Maalauspalvelu Oy:n tekemän tarjouksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja Tero Saapunki jääväsi itsensä 108 §:n käsittelyn ajaksi poistuen paikalta.
Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Riitta Kasala.
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa esitteli asian kirkkoneuvostolle.
Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön päätösesityksen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 9(22)

Keskiviikko 09.05.2018 klo 16.00 – 17.32
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

109 §

Suensaaren seurakuntatalon ikkunoiden uusiminen
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on pyytänyt tarjouksia Suensaaren seurakuntatalon ikkunoiden uusimisesta Arkkitehtitoimisto ARKHE Oy;n ja Insinööritoimisto Bothnia Raktek Oy;n laatimien suunnitelmien mukaisesti.
Urakkatarjouksen liitteenä ovat olleet ikkunakaaviot uusittavista ikkunoista, leikkauskuvat ja ohjeet sekä vaatimukset. Ikkunat asennetaan täydellisesti toimintakuntoon, pielikorjaukset, listoituksineen heloineen ja vesipelteineen, nostoineen sekä teline, ym aputöineen. Urakkatarjouksen tulee sisältää myös vanhojen ikkunoiden ja poistamisen sekä urakan siivouksen/jätehuollon.
Ikkunat asennetaan julkisivusaneerauksen jälkeen. Tarjouksen jättämisen edellytyksenä on, että tarjoaja on tutustunut työkohteeseen.
Tarjouksia pyydettiin yhdeksältä (9) eri yritykseltä. Määräaikaan 27.4.2018 klo 16.00 mennessä tarjouksia oli saatu kahdelta (2) yritykseltä. Todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön
mukaiset.
Edullisimman tarjouksen on jättänyt Rakennusliike T. Myllyneva hintaan 18.700 euroa + alv
4.488 euroa. Kokonaishinta 23.188 euroa.
Rakennusliike T. Myllynevan kanssa käydään vielä urakkaneuvottelut, jossa käydään läpi urakka ja tarkistetaan että kaikki tarjouspyynnössä olevat seikat on huomioitu.

LIITE:

Tarjousten avauspöytäkirja 30.4.2018

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvoston hyväksyy Rakennusliike T. Myllynevan tekemän tarjouksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja Tero Saapunki jääväsi itsensä 109 §:n käsittelyn ajaksi poistuen paikalta.
Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Riitta Kasala.
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa esitteli asian kirkkoneuvostolle.
Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön päätösesityksen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

110 §

Suensaaren seurakuntatalon asbestipurkutyöt
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on pyytänyt tarjouksia Suensaaren seurakuntatalon saneeraukseen liittyvistä asbestipurkutöistä. Tarjouspyynnön liitteissä olevissa piirustuksissa ja julkisivukuvissa on ollut nähtävissä Mineriittilevy verhoillut alueet, joita tarjouspyyntö koskee.
Asbesti purkutyöt tulee suorittaa voimassa olevien asbestipurkutyö määräysten mukaisesti.
Urakkatarjouksen tulee sisältää kaikki tehtävät. mm. nostot sekä teline, ym. aputöineen, purkutyöt sekä urakan suojaukset, siivouksen/jätehuollon.
Erityisesti on kiinnitettävä huomiota haitallisen rakennuspölyn hallintaan.
Tarjouksen jättämisen edellytyksenä on, että tarjoaja on tutustunut työkohteeseen.
Tarjouksia pyydettiin kahdeksalta (8) eri yritykseltä. Määräaikaan 27.4.2018 klo 16.00 mennessä tarjouksia oli tullut kolme (3) kpl. Todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset.
Edullisimman tarjouksen on jättänyt Northdrill Oy hintaan 2.400 euroa + alv 576,00 euroa. Kokonaishinta 2.976,00 euroa.
Northdrill Oy:n kanssa käydään vielä urakkaneuvottelut, jossa käydään läpi urakka ja tarkistetaan että kaikki tarjouspyynnössä olevat seikat on huomioitu.

LIITE:

Tarjousten avauspöytäkirja 30.4.2018

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvoston hyväksyy Northdrill Oy:n tekemän tarjouksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja Tero Saapunki jääväsi itsensä 110 §:n käsittelyn ajaksi poistuen paikalta.
Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Riitta Kasala.
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa esitteli asian kirkkoneuvostolle.
Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön päätösesityksen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

111 §

Arpelan seurakuntatalon ulkopuolen/sisäpuolen kunnostus- ja maalaustyöt
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on pyytänyt tarjouksia Arpelan seurakuntatalon ulkopuolen/sisäpuolen kunnostus ja maalaustöistä.
Tarjouksia pyydettiin neljältä (4) eri yritykseltä. Määräaikaan 27.4.2018 klo 16.00 mennessä
tarjouksia oli tullut kolmelta (3) yritykseltä. Todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset.
Tasavertaisen tarjouksen ovat jättäneet Matto- ja Maalaus J. Nikula Ky ja Nordic Paint Oy hintaan 2.300,00 € + alv 552,00 €. Kokonaishinta 2.852 euroa. Urakkaneuvottelut käydään molempien osapuolten kanssa.

LIITE:

Tarjousten avauspöytäkirja 30.4.2018

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Koska tarjoukset ovat tasavertaisia, esitän, että kirkkoneuvosto antaa valtuuden kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaalle hyväksyä jompikumpi tarjous urakkaneuvotteluiden jälkeen.
KIRKKONEUVOSTO:
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa esitteli asian kirkkoneuvostolle.
Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön päätösesityksen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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PYKÄLÄ

112 §

Karungin kirkon, kellotapulin ja huoltorakennuksen ulkopuolen kunnostus- ja maalaustöistä sekä kirkon pääsisäänkäynnin porttipilareiden (2 kpl)
kunnostuksesta
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on pyytänyt tarjouksia Karungin kirkon, kellotapulin ja huoltorakennuksen ulkopuolen kunnostuksesta ja maalaustöistä sekä kirkon pääsisäänkäynnin porttipilareiden (2 kpl) kunnostuksesta.
Tarjouksia pyydettiin viideltä (5) eri yritykseltä. Määräaikaan 27.4.2018 klo 16.00 mennessä tarjouksia oli saapunut kolmelta (3) eri yritykseltä.
Todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset.
Edullisimman tarjouksen on jättänyt Nordic Paint Oy hintaan 21.900,00 euroa + alv 5.256,00
euroa. Kokonaishinta 27.156,00 euroa.
Nordic Paint Oy:n kanssa käydään vielä urakkaneuvottelut, jossa käydään läpi urakka ja tarkistetaan että kaikki tarjouspyynnössä olevat seikat on huomioitu.

LIITE:

Tarjousten avauspöytäkirja 30.4.2018

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvoston hyväksyy Nordic Paint Oy:n tekemän tarjouksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa esitteli asian kirkkoneuvostolle.
Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön päätösesityksen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

113 §

Tarjouspyynnöt huoltolakkauksesta, rappauskorjauksista, maalauksesta
ja huoltomaalauksesta
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on pyytänyt yhteistarjousta seuraavista töistä:





Parasniemen seurakuntatalon salin pöytien huoltolakkauksesta
Karungin seurakuntatalon salin ja aulan ikkunapenkkien huoltolakkauksesta
Karungin seurakuntatalon sokkelin rappauskorjauksista ja maalauksesta
Karungin seurakuntatalon ovien huoltomaalauksesta

Tarjouksia pyydettiin kolmelta (3) eri yritykseltä. Määräaikaan 27.4.2018 klo 16.00 mennessä
tarjouksia oli saapunut kahdelta (2) yritykseltä. Todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön
mukaiset.
Edullisimman tarjouksen on jättänyt Maalausliike Urho Remes Ky hintaan 7.600,00 euroa + alv
1.824,00 euroa. Kokonaishinta 9.424,00 euroa. Maalausliike Urho Remes Ky:n kanssa käydään
vielä urakkaneuvottelut, jossa käydään läpi urakka ja tarkistetaan että kaikki tarjouspyynnössä
olevat seikat on huomioitu.
LIITE:

Tarjousten avauspöytäkirja 30.4.2018.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvoston hyväksyy Maalausliike Urho Remes Ky:n tekemän tarjouksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

114 §

Ei julkinen
§ 113 ei ole julkinen henkilötietolain 523/1999 3 luvun 11 §:n perusteella

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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115 §

Tiedoksi
1. Tornion seurakunnan ma. seurakuntapastorin virka:
Tornion seurakunnassa on ollut avoinna ma. seurakuntapastorin virka ajalle 1.5. –
31.12.2018. Tuomiokapituli on päättänyt kokouksessaan 3.5.2018 §:ssä 13 kutsua TM Oscar Toivasen ordinaatiovalmennukseen 22.5.2018 sekä pappistutkintoon 24.5.2018.

VIITE:

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 03.05.2018 § 13 (DOUL/130/01.01.01/2018).
Viite osittain salassa pidettävä Julkisuuslain 24 §:n 1. momentin kohdan 29 mukaan.
2. Talouspäällikön päätökset:
Päätös 8-16/2018: Tehty työsopimukset 9 kpl hautausmaiden kausityöntekijöille.
Päätös 17/2018 myönnetty lupa hautakiven asentamiseen Huruvaaran hautausmaalle/Korteniemi.

PUHEENJOHTAJA:
Merkitään tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
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116 §

Kirkkoherran vaali
Pohjois-Suomen Hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa Tornion kirkkoherran vaaliasiassa. Tornion seurakunnassa tullaan järjestämään uudet kirkkoherranvaalit myöhemmin selviävällä aikataululla.

PUHEENJOHTAJA:
Merkitään tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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117 §

Suensaaren seurakuntatalon päiväkerho/nuorisotilan remontti
KIRKKONEUVOSTO 26.4.2018 § 91:
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on pyytänyt tarjouksia pintabetonilattiarakenteen purkamisesta ja tähän purkutyöhön liittyvästä PAH-vesieristemateriaalin purkutyöstä sekä putkikanaalien
PAH-vesieristeen poistosta. Asbestia sisältävän putkieristeen purkutyö noin 10 jm. Pintalattian
ja työlaatan välissä sekä putkikanaaleissa on PAH-yhdisteitä sisältävää vesieristemateriaalia.
Keittiön ja takahuoneen välisellä osuudella pintalattian alla on tojax-olkibetonilevyä. Olkibetonilevy poistetaan pintalattian poiston yhteydessä. Purkutyöt tulee suorittaa asbesti ja PAH –
materiaalien purkutyöstä annettuja määräyksiä noudattaen.
KIRKKONEUVOSTO 9.5 § 117:
Pintalattiat on purettu, jotta on voitu puhdistaa PAH-yhdisteet pintalattian ja työlaatan välistä.
Nyt on vuorossa pintalattioiden valu takaisin.
Rakennusliike T. Myllyneva Oy on jättänyt tarjouksen pintalaatan ja lattian tiivistyksistä Insinööritoimisto Bothnia Raktek Oy:n suunnitelmien mukaisesti tehtynä. Tiivistykset tulee tarpeen mukaan ulko- ja väliseiniin, työlaatan limityskohtiin ja kanaalin nurkkiin. Tämän lisäksi tehdään kanaalin täyttö lecasoralla ja suodatinkangas valusuojaksi. Finnfoam eriste tulee ulkoseinän reunalle, joissa ei ole kanaalia.
Uusi pintalaatta kuitubetonilla valetaan puretun tilalle. Väliseinien tuennat kuilujen kohdalla. Tarjous ei sisällä lattoiden pinnoituksia eikä tarkastus luukun kansistoja. Tarjouksessa on huomioitu
alkuperäiseen urakkaan kuuluva lattian paikkaus anturoiden kohdalta.
Tarjouksen kokonaishinta on 16.304,96 euroa, alv 0 %. Kokonaishinta 20.218,15 euroa. Erittely
hinnoista liitteenä olevassa tarjouksessa.

LIITE:

Rakennusliike T. Myllyneva Oy:n tarjous / 08.05.2018

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Rakennusliike T. Myllyneva Oy:n tarjous hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja Tero Saapunki jääväsi itsensä 117 §:n käsittelyn ajaksi poistuen paikalta.
Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Riitta Kasala.
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa esitteli asian kirkkoneuvostolle.
Kirkkoneuvosto hyväksyi talouspäällikön päätösesityksen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
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118 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan ke 9.5.2018 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavasti:
Tornion kirkkoherranvirastossa, os. Kirkkokatu 13, 95400 Tornio.
Ajalla: Pe 11.5. – ma 11.6.2018 klo 9.00 – 15.00.
Ilmoitus nähtävillä olosta on Tornion kirkkoherranviraston ilmoitustaululla pe 11.5. – ma
11.6.2018 klo 9.00 - 15.00.

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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119 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pitää päätöshartauden.

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.32 ja piti päätöshartauden.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

Sivu 19(22)

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Keskiviikko 09.05.2018 klo 16.00 – 17.32
Parasniemen yläsali, Parasniementie 115, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

120 §

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: 103-106 §:t (valmistelua), 115-116 §:t (tiedoksi), 118-120 §: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: 107 §, 114 §
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 kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät: 108-113, 117 §:t

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

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

Kirkkokatu 13, 95400 Tornio
”
016-442 117
tornion.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät: 107 §, 114 §
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 yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla
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.
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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: Kirkkokatu 13, 95400 Tornio
Postiosoite: ”
Telekopio:
016-442 117
Sähköposti: tornion.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 108-113, 117 §:t
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:
2. oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
3. tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
4. millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
5. 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
oulu.hao@oikeus.fi

Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
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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

6. Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
7. 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:
1. valittajan nimi ja kotikunta
2. postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
3. päätös, johon haetaan muutosta
4. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
5. perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valitusosoitus liitteenä.
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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 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:

