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Sivu 2(37)

Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ
SISÄLLYSLUETTELO:
121 § Kokouksen avaus
122 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
123 § Käsiteltävät asiat
124 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
125 § Vuokraoikeuden jatkaminen / Taipalus
126 § Vuokraoikeuden jatkaminen / Norman
127 § Vuokraoikeuden jatkaminen / Pulakka
128 § Vuokraoikeuden jatkaminen / Saramaa
129 § Vuokraoikeuden jatkaminen / Vilmunen
130 § Vuokraoikeuden jatkaminen / Helistenkangas
131 § Avustusanomus Alatornion pitäjämuseon uuden perusnäyttelyn rakentamiseen
132 § Ei julkinen
133 § Hautausmaiden katselmus tiedoksi
134 § Oulun hiippakunnan piispanjuhlatyöryhmän anomus Oulun hiippakunnan seurakunnille
135 § Lasten kerhokertojen määrän lisääminen
136 § Ei julkinen
137 § Ei julkinen
138 § Ei julkinen
139 § Tiedoksi
140 § Puun ostotarjoukset
141 § Vuokrasopimuksen jatkaminen / Tornion kaupunki
142 § Suorituslisän käyttöönotto
143 § Ei julkinen
144 § Raumojoen itäpuolen yksityistien perusparannushanke
145 § Sähköinen ilmoitustaulu
146 § Suensaaren seurakuntatalon viemäreiden sukitustarjous
147 § Suensaaren hautausmaan porttipilareiden kunnostus ja Alatornion kirkon pääportaiden
viereisen kahden seinän kalkkimaalaustyöt
148 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
149 § Kokouksen päättäminen
150 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Tornion kaupungin edustajat kävivät vierailulla klo 16.00 -17.00 ja kokous jatkui vierailun jälkeen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 3(37)

Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

121 §

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

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja piti alkuhartauden, totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen klo 14.10

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 4(37)

Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

122 §

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:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

123 §

Käsiteltävät asiat
121 § Kokouksen avaus
122 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
123 § Käsiteltävät asiat
124 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
125 § Vuokraoikeuden jatkaminen / Taipalus
126 § Vuokraoikeuden jatkaminen / Norman
127 § Vuokraoikeuden jatkaminen / Pulakka
128 § Vuokraoikeuden jatkaminen / Saramaa
129 § Vuokraoikeuden jatkaminen / Vilmunen
130 § Vuokraoikeuden jatkaminen / Helistenkangas
131 § Avustusanomus Alatornion pitäjämuseon uuden perusnäyttelyn rakentamiseen
132 § Ei julkinen
133 § Hautausmaiden katselmus tiedoksi
134 § Oulun hiippakunnan piispanjuhlatyöryhmän anomus Oulun hiippakunnan seurakunnille
135 § Lasten kerhokertojen määrän lisääminen
136 § Ei julkinen
137 § Ei julkinen
138 § Ei julkinen
139 § Tiedoksi
140 § Puun ostotarjoukset
141 § Vuokrasopimuksen jatkaminen / Tornion kaupunki
142 § Suorituslisän käyttöönotto
143 § Ei julkinen
144 § Raumojoen itäpuolen yksityistien perusparannushanke
145 § Sähköinen ilmoitustaulu
146 § Suensaaren seurakuntatalon viemäreiden sukitustarjous
147 § Suensaaren hautausmaan porttipilareiden kunnostus ja Alatornion kirkon pääportaiden
viereisen kahden seinän kalkkimaalaustyöt
148 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
149 § Kokouksen päättäminen
150 § 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

Sivu 6(37)

Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

124 §

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 Reijo Naalisvaara ja Reino Vähä.

PUHEENJOHTAJA:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
KIRKKONEUVOSTO:
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Reijo Naalisvaara ja Reino Vähä.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 7(37)

Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

125 §

Tontin vuokraoikeuden jatkaminen / Taipalus
KIRKKONEUVOSTO 13.6.2018 § 125:
Kalevi Taipalus anoo kirjeellä 24.4.2018 tontin vuokra-ajan jatkoa 30 vuodeksi alkaen 1.1.2019
ja päättyen 31.12.2049.
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin 12 Palosaaren kaupunginosassa, korttelissa 25, tontti nro 12.
Kiinteistötunnus on 851-012-0025-0012. Tontin pinta-ala on 694,3 m2. Vuokrasopimus päättyy
31.12.2018.
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Palosaaren tonttien perusvuokraksi 0,69 €
/m2. 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 alemmaksi, vaikka laskutusajankohdan indeksi pienenisi.

LIITTEET:

anomus, 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 Kalevi Taipalukselle jatketaan vuokrasopimusta Palosaaren kaupunginosassa, korttelissa 25, tontti nro 12. Kiinteistötunnus on 851-012-0025-0012 seuraavin ehdoin;
 vuokra-aika on 30 vuotta
 vuokra on 0,77 €/m2/vuosi
 tontin koko 694,3 m2
 uusi perusvuokra on 534,61 €/vuosi, 1.1.2019 alkaen
Perusvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) joulukuun 2017 pistearvoon 1935.
Vuokraa tarkistetaan vuosittain indeksin muutoksen mukaisesti.
Ennen vuokrasopimuksen jatkamista, tulee tontilla mahdollisesti sijaitsevien öljysäiliöiden tarkastamisesta toimittaa hyväksytty todistus. Tontilla ei ole öljysäiliötä. Todistus on toimitettu seurakuntaan 14.11.2017. Estettä tontin vuokrasopimuksen jatkamiselle ei ole.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

126 §

Tontin vuokraoikeuden jatkaminen / Norman
KIRKKONEUVOSTO 13.6.2018 § 126:
Allan Norman anoo kirjeellä 2.5.2018 tontin vuokra-ajan jatkoa 30 vuodeksi alkaen 1.1.2019 ja
päättyen 31.12.2049.
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin 12 Palosaaren kaupunginosassa, korttelissa 22, tontti nro 2.
Kiinteistötunnus on 851-012-0022-002. Tontin pinta-ala on 816 m2. Vuokrasopimus päättyy
31.12.2018.
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Palosaaren tonttien perusvuokraksi 0,69 €
/m2. 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 alemmaksi, vaikka laskutusajankohdan indeksi pienenisi.

LIITTEET:

anomus, 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 Allan Normanille jatketaan vuokrasopimusta Palosaaren kaupunginosassa, korttelissa 22, tontti nro 2. Kiinteistötunnus on 851-012-0022-002 seuraavin ehdoin;
 vuokra-aika on 30 vuotta
 vuokra on 0,77 €/ m2/ vuosi
 tontin koko 816 m2
 uusi perusvuokra on 628,32 €/vuosi, 1.1.2019 alkaen
Perusvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) joulukuun 2017 pistearvoon 1935.
Vuokraa tarkistetaan vuosittain indeksin muutoksen mukaisesti.
Ennen vuokrasopimuksen jatkamista, tulee tontilla mahdollisesti sijaitsevien öljysäiliöiden tarkastamisesta toimittaa hyväksytty todistus. Tontilla ei ole öljysäiliötä. Todistus on toimitettu seurakuntaan 19.10.2017. Estettä tontin vuokrasopimuksen jatkamiselle ei ole.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

127 §

Tontin vuokraoikeuden jatkaminen / Pulakka
KIRKKONEUVOSTO 13.6.2018 § 127:
Kimmo Pulakka anoo kirjeellä 26.4.2018 tontin vuokra-ajan jatkoa 30 vuodeksi alkaen
1.10.2018 ja päättyen 30.9.2048.
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin 14 Luotomäen kaupunginosassa, korttelissa 19, tontti nro 7.
Kiinteistötunnus on 851-014-0019-007. Tontin pinta-ala on 1.107,5 m2. Vuokrasopimus päättyy
30.9.2018.
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Luotomäen tonttien perusvuokraksi 0,69 €
/m2. 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 alemmaksi, vaikka laskutusajankohdan indeksi pienenisi.

LIITTEET:

anomus, 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 Kimmo Pulakalle jatketaan vuokrasopimusta Luotomäen kaupunginosassa, korttelissa 19, tontti nro 7. Kiinteistötunnus on 851-014-0019-007 seuraavin ehdoin;
 vuokra-aika on 30 vuotta
 vuokra on 0,77 €/m2/vuosi
 tontin koko 1.107,5 m2
 uusi perusvuokra on 852,78 €/vuosi, 1.10.2018 alkaen
Perusvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) joulukuun 2017 pistearvoon 1935.
Vuokraa tarkistetaan vuosittain indeksin muutoksen mukaisesti.
Ennen vuokrasopimuksen jatkamista, tulee tontilla mahdollisesti sijaitsevien öljysäiliöiden tarkastamisesta toimittaa hyväksytty todistus. Tontilla ei ole öljysäiliötä. Todistus on toimitettu seurakuntaan 19.10.2017. Estettä tontin vuokrasopimuksen jatkamiselle ei ole.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

128 §

Tontin vuokraoikeuden jatkaminen / Saramaa
KIRKKONEUVOSTO 13.6.2018 § 128:
Pirkko Saramaa anoo kirjeellä 18.5.2018 tontin vuokra-ajan jatkoa 30 vuodeksi alkaen 1.1.2019
ja päättyen 31.12.2049.
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin 12 Palosaaren kaupunginosassa, korttelissa 22, tontti nro 1.
Kiinteistötunnus on 851-012-0022-001. Tontin pinta-ala on 819,8 m2. Vuokrasopimus päättyy
31.12.2018.
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Palosaaren tonttien perusvuokraksi 0,69 €
/m2. 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 alemmaksi, vaikka laskutusajankohdan indeksi pienenisi.

LIITTEET:

anomus, 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 Saramaalle jatketaan vuokrasopimusta Palosaaren kaupunginosassa, korttelissa 22, tontti nro 1. Kiinteistötunnus on 851-012-0022-001 seuraavin ehdoin;
 vuokra-aika on 30 vuotta
 vuokra on 0,77 €/ m2/ vuosi
 tontin koko 819,8 m2
 uusi perusvuokra on 631,25 €/vuosi, 1.1.2019 alkaen
Perusvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) joulukuun 2017 pistearvoon 1935.
Vuokraa tarkistetaan vuosittain indeksin muutoksen mukaisesti.
Ennen vuokrasopimuksen jatkamista, tulee tontilla mahdollisesti sijaitsevien öljysäiliöiden tarkastamisesta toimittaa hyväksytty todistus. Tontilla ei ole öljysäiliötä. Todistus on toimitettu seurakuntaan 19.10.2017. Estettä tontin vuokrasopimuksen jatkamiselle ei ole.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

129 §

Vuokraoikeuden jatkaminen / Vilmunen
KIRKKONEUVOSTO 13.6.2018 § 128:
Juhani Vilmunen anoo kirjeellä 24.5.2018 tontin vuokra-ajan jatkoa 30 vuodeksi alkaen 1.1.2019
ja päättyen 31.12.2049.
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin 12 Palosaaren kaupunginosassa, korttelissa 25, tontti nro 5.
Kiinteistötunnus on 851-012-0025-005. Tontin pinta-ala on 747,7 m2. Vuokrasopimus päättyy
31.12.2018.
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Palosaaren tonttien perusvuokraksi 0,69 €
/m2. 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 alemmaksi, vaikka laskutusajankohdan indeksi pienenisi.

LIITTEET:

anomus, 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 Juhani Vilmuselle jatketaan vuokrasopimusta Palosaaren kaupunginosassa, korttelissa 25, tontti nro 5. Kiinteistötunnus on 851-012-0025-005 seuraavin ehdoin;
 vuokra-aika on 30 vuotta
 vuokra on 0,77 €/ m2/ vuosi
 tontin koko 747,7 m2
 uusi perusvuokra on 575,73 €/vuosi, 1.1.2019 alkaen
Perusvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) joulukuun 2017 pistearvoon 1935.
Vuokraa tarkistetaan vuosittain indeksin muutoksen mukaisesti.
Ennen vuokrasopimuksen jatkamista, tulee tontilla mahdollisesti sijaitsevien öljysäiliöiden tarkastamisesta toimittaa hyväksytty todistus. Öljysäiliöasia on kunnossa. Todistus on toimitettu
seurakuntaan syksyllä 2017. Estettä tontin vuokrasopimuksen jatkamiselle ei ole.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 12(37)

Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

130 §

Vuokraoikeuden jatkaminen / Helistenkangas
KIRKKONEUVOSTO 13.6.2018 § 141:
Marika Helistenkangas anoo kirjeellä 5.6.2018 tontin vuokra-ajan jatkoa 30 vuodeksi alkaen
1.1.2019 ja päättyen 31.12.2049.
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin 12 Palosaaren kaupunginosassa, korttelissa 22, tontti nro 3.
Kiinteistötunnus on 851-012-0022-003. Tontin pinta-ala on 816 m2. Vuokrasopimus päättyy
31.12.2018.
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Palosaaren tonttien perusvuokraksi 0,69 €
/m2. 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 alemmaksi, vaikka laskutusajankohdan indeksi pienenisi.

LIITTEET:

anomus, 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 Marika Helistenkankaalle jatketaan vuokrasopimusta Palosaaren kaupunginosassa,
korttelissa 22, tontti nro 3. Kiinteistötunnus on 851-012-0022-003 seuraavin ehdoin;
 vuokra-aika on 30 vuotta
 vuokra on 0,77 €/ m2/ vuosi
 tontin koko 816 m2
 uusi perusvuokra on 628,32 €/vuosi, 1.1.2019 alkaen
Perusvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) joulukuun 2017 pistearvoon 1935.
Vuokraa tarkistetaan vuosittain indeksin muutoksen mukaisesti.
Ennen vuokrasopimuksen jatkamista, tulee tontilla mahdollisesti sijaitsevien öljysäiliöiden tarkastamisesta toimittaa hyväksytty todistus. Kiinteistössä ei ole öljysäiliötä.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 13(37)

Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

131 §

Avustusanomus Alatornion pitäjämuseon uuden perusnäyttelyn rakentamiseen
Tornion Kotiseurakunta ry anoo 500 euron avustusta Alatornion pitäjämuseon uuden perusnäyttelyn rakentamiseen.
Näyttelysuunnitelma laaditaan yhteistyössä Tornionlaakson maakuntamuseon kanssa. Näyttelyssä nostetaan esiin Alatornion pitäjän ja seurakunnan vuosisatainen historia. Rakennus sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla Alatornion kirkonmäellä Ruotsiin johtavan rautatiesillan kupeessa. Tarkempi selostus on luettavissa liitteenä olevasta anomuksesta.

LIITE:

Anomus kustannusarvioineen

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Anomuksessa on hanke hyvin perusteltu ja tarkat kustannuslaskelmat laadittu. Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy 500 euron avustuksen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 14(37)

Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

132 §

Ei julkinen

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 15(37)

Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

133 §

Hautausmaiden katselmus tiedoksi
Kirkkoneuvoston tulee hautausmaan ohjesäännön 34 § mukaan kerran vuodessa suorittaa hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä,
joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä neuvoston omat
havainnot antavat aihetta.
Kevätkatselmus pidettiin 21.5.2018 ja syksyllä on tulossa toinen. Tässä katselmuksessa ei otettu esille syksyllä 2017 todettuja korjaus ja muutostöitä, koska talven aikana niitä ei ole voitu tehdä. Palataan niihin asioihin syksyn 2018 katselmuksessa.
Parasniemen ja Suensaaren katselmus pidettiin 21.5.2017. Karungin katselmus päätettiin siirtää
syksyyn 2018.

LIITE:

Muistio / 24.5.2018

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Merkitään tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 16(37)

Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

134 §

Oulun hiippakunnan piispanjuhlatyöryhmän anomus Oulun hiippakunnan
seurakunnille
Tuomiorovasti Satu Saarinen ja lakimiesasessori Mari Aalto ovat lähestyneet piispanjuhlatyöryhmän puolesta Oulun hiippakunnan seurakuntien kirkkoneuvostoja seuraavalla kirjeellä:
”Tulevana syksynä piispa Samuel Salmi siirtyy eläkkeelle ja Oulun hiippakunnalle vihitään uusi
piispa. Piispan vaihtuminen on kaikkia seurakuntia ja seurakuntalaisia koskettava tapahtuma,
joka tuo kirkon sanomaa näkyväksi hiippakunnan alueella ja laajemminkin.
Piispanvaihdos aiheuttaa hiippakunnalle kuluja, joiden kattamiseen osallistuvat tuomiokapituli,
Kirkkohallitus sekä mahdollisuuksien mukaan hiippakunnan seurakunnat. Kirkkohallitus myöntää hiippakunnalle ylimääräisen määrärahan, jolla rahoitetaan muun muassa piispan vaalin toimittamiseen, viestintään, juhlallisuuksiin sekä vieraiden osallistumiseen liittyviä kuluja. Perinteisesti Oulun hiippakunnan rovastikunnat ja seurakunnat ovat osallistuneet uuden piispan kaavun
hankintaan ja muihin piispanvaihdoksen kustannuksiin.
Pyydämme kunnioittavasti hiippakunnan seurakuntia osallistumaan edellä mainittuihin kustannuksiin valitsemallaan summalla (esim. 100–1000 euroa).
Piispa Samuel Salmen lähtöjuhlallisuuksia vietetään 28.10.2018 Oulussa. Päivä alkaa piispanmessulla ja kaikille avoimilla kirkkokahveilla. Päivän aikana järjestetään kutsuvieraslounas ja ilta
päättyy konserttiin Oulun tuomiokirkossa.
Oulun hiippakunnan uuden piispan virkaanvihkimisjuhlaa vietetään 11.11.2018 Oulussa. Messun toimittaa arkkipiispa koti- ja ulkomaisten piispojen avustamana.”

VIITE:

Piispanjuhlatyöryhmän anomus Oulun hiippakunnan seurakunnille

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että Tornion seurakunta osallistuu Oulun hiippakunnan piispanvaalin aiheuttamiin kustannuksiin 200 eurolla.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 17(37)

Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

135 §

Lasten kerhokertojen määrän lisääminen
Tällä hetkellä 3-vuotiailla lapsilla on mahdollista käydä Tornion seurakunnan lastenkerhoissa
kerran viikossa. Perheiltä on tullut toiveita kerhokertojen määrän lisäämisestä. On syytä samalla
huomioida kaavailuja siitä, että kaikille viisivuotiaille tarjottaisiin ilmainen kunnallinen päivähoito.
Toteutuessaan se tarkoittaisi lasten siirtymistä enenevässä määrin kunnalliselle puolelle.
Tornion seurakunnan lapsityön vastaava pastori Nona Lehtinen ja vastaava lastenohjaaja Marika Rahkonen ovat selvittäneet mahdollisuutta lisätä 3-vuotiaiden kerhokertoja kahteen kertaan
viikossa (liite). Kaikki kerhot pystyttäisiin toteuttamaan nykyisellä lastenohjaajien määrällä (8).
Kerhokertojen lisääminen ei aiheuttaisi lisäkustannuksia, vaikka kysyntä osoittautuisikin arvioitua suuremmaksi.
Lehtinen ja Rahkonen tuovat perusteluissaan ilmi muun muassa, että Tornion seurakunnan lapsityön työntekijät haluavat kuunnella toiminnassaan perheiden toiveita ja sitouttaa perheitä seurakunnan toimintaan myös tulevaisuudessa.

LIITE:

Esitys 3-vuotiaitten kerhokertojen lisäämisestä kahteen kertaan viikossa kaikissa seurakunnan
kerhoissa.

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että 3-vuotiaitten kerhokertoja lisätään kahteen kertaan viikossa kaikissa seurakunnan
kerhoissa.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto toivoo, että lapsityö tuo kirkkoneuvostolle tiedoksi kerhojen lapsimäärät. Jatkossa myös kaupungin kanssa mahdollista yhteistyötä.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 18(37)

Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

136 §

Ei julkinen

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 19(37)

Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

137 §

Ei julkinen

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 20(37)

Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

138 §

Ei julkinen

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 21(37)

Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

139 §

Tiedoksi
Kirkkoherran päätökset:
 Päätös 2 / 2018: Sointu Mikkolalle myönnetty oikeus toimia ehtoollisavustajana.
Talouspäällikön päätökset:
 Päätös 18/2018: Myönnetty lupa asentaa haudalle rautaristi. Hautatunnus 10003 000
0242
 Päätös 19/2018: Myönnetään lupa hautamuistomerkin asentamiseen. Hautatunnus
2000G 002 0110-0111. Hautausmaanhoitaja on todennut, että kivi voidaan asentaa.
 Päätös 20/2018: Koululaisten palkkaaminen kesätyöntekijöiksi kesä 2018
 Päätös 21/2018: Kirkonesittelijöiden palkkaaminen kesä 2018
 Päätös 22/2018: Myönnetään lupa hautamuistomerkin vaihtamiseen. hautatunnus
10003 000 0084. Uusi hautamuistomerkki on ohjeiden mukainen
 Päätös 23/2018: Myönnetään lupa hautamuistomerkin asentamiseen. Vanha kivi jätetään haudalle tyynykiveksi. Uusi hautamuistomerkki on ohjeiden mukainen.
 Päätös 24/2018: Myönnetään lupa hautamuistomerkin asentamiseen. Hautatunnus 3
0002 000 0068-0070
 Päätös 25/2018: Myönnetään lupa hautamuistomerkin vaihtamiseen. Hautatunnus 1
0002 000 0047. Uusi hautamuistomerkki on ohjeiden mukainen
 Päätös 26/2018: Myönnetään lupa hautamuistomerkin vaihtamiseen. Hautatunnus 1
0003 000 0102. Uusi hautamuistomerkki on ohjeiden mukainen
 Päätös 27/2018: Myönnetään lupa hautamuistomerkin vaihtamiseen. Hautatunnus 1
0001 000 0051. Uusi hautamuistomerkki on ohjeiden mukainen
 Päätös 28/2018: Myönnetään lupa hautamuistomerkin vaihtamiseen. Hautatunnus 1
00016 000 0059-0060. Uusi hautamuistomerkki on ohjeiden mukainen
Oulun tuomiokapituli:


Oulun tuomiokapituli on antanut TM Oscar Toivaselle viranhoitomääräyksen Tornion seurakuntapastorin virkaan 10.6. – 31.12.2018. Pappisvihkimys tapahtuu 10.6.2018 Oulun tuomiokirkossa (DOUL/177/08.00.03/2018).

Kirkkohallitus:


Liitteenä seurakunnan kuukausiraportti, joka on nyt lähetetty ensimmäistä kertaa kaikkiin
seurakuntiin (kirkkoherroille sekä hallinto- ja talouspäälliköille). Raportin luvut kuvaavat
ajanjaksoa 01-04/2018 (jäsenmäärä huhtikuun lopussa). Vertailuryhmä on muodostettu
kymmenestä jäsenmäärältään lähimmästä muusta seurakunnasta. Kuukausiraportin laatiminen tuli mahdolliseksi tilastouudistuksen myötä. Jatkossa raporttiin yhdistetään vielä
henkilöstötilastoja.
jatkuu…

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

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 22(37)

Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ



Tornion kaupungin opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjän sekä Tornion seurakunnan
välinen yhteistyösopimus. Viite.
Juhannuspäivän kolehti 23.6. on siirretty kerättäväksi 24.6. Kolehti kerätään Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon diakoniarahaston
kautta. Aiemmin päätettyä kolehtia 24.6. (Open doors-järjestön kautta auttamaan uskonvakaumuksensa vuoksi vainotuksi joutuneita kristittyjä yli 60 kohdemaassa) ei kerätä.

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

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 23(37)

Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

140 §

Puun ostotarjoukset
Puun ostotarjouksia on pyydetty Palonperä tilasta, jonka kiinteistötunnus on 851-431-12:14.
Kohteen pinta-ala on 14,5 ha ja arvioitu määrä puuta yhteensä 975 m³.
Puun ostotarjouksia on pyydetty myös Thurevikin tilasta, jonka kiinteistötunnus on 851-4218:15. Tarjous on pyydetty kuvioista 44,47 ja 73. Arvioitu määrä puuta on yhteensä n.3040 m³.
Yllämainituilla kohteilla olisi jo kiireellisen harvennuksen paikka.
Tarjouksia on pyydetty kolmelta (3) eri toimittajalta, Biowatilta, Stora Ensolta ja Metsägroupilta.
Tarjoukset on pyytänyt metsätoimikunnan puheenjohtaja Martti Rissanen.

LIITE:

Tarjousvertailu. Esitettiin ja jaettiin kokouksessa.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Talouspäällikkö esitti, että puukauppa tehdään Biowatin kanssa.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 24(37)

Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

141 §

Vuokrasopimuksen jatkaminen / Tornion kaupunki
KIRKKONEUVOSTO 13.6.2018 § 140:
Tornion seurakunta on vuokrannut Tornion kaupungille noin 13.260 m² suuruisen alueen käytettäväksi varastointi- ja satamatoimintoja varten. Vuokrasopimus päättyy 31.1.2019. Vuokrattavan
kohteen kiinteistötunnus on 851-420-17-73.
Tornion kaupunki anoo, että vuokraoikeutta jatketaan 10 vuotta eteenpäin samoilla ehdoilla.
Vuosittainen vuokra on tämän vuoden tasossa ollut 779,77 euroa. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.

LIITTEET:

Anomus ja kartta

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Tornion kaupungille jatketaan vuokrasopimusta Parasniemi tilasta noin 13.260 m²
suuruisesta alueesta käytettäväksi varastointi- ja satamatoimintoja varten. Kiinteistötunnus on
851-420-17-73 seuraavin ehdoin;
 vuokra-aika on 10 vuotta
 perusvuokra 779,77 euroa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun
1927
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto päätti, että vuosivuokra on 1000 euroa vuodessa sidottuna elinkustannusindeksiin. Käyttäjä vastaa alueen kunnosta.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 25(37)

Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

142 §

Suorituslisän käyttöönotto
Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa 2018 - 2020 on sovittu, että yleiseen palkkausjärjestelmään kuuluva harkinnanvarainen palkanosa (Hava) poistuu 31.12.2019 ja sen tilalle tulee
1.1.2020 lukien euromääräinen suorituslisä. Suorituslisää koskevat määräykset ovat KirVESTES:n 26 §:ssä.
Suorituslisää koskevat sopimusmääräykset koskevat yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevia viranhaltijoita/työntekijöitä 1.1.2020 lukien. Suorituslisään on käytettävä vuosittain vähintään
1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.
Suorituslisää maksetaan niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka arviointijakson perusteella
täyttävät seurakunnassa vahvistetut suorituslisän maksamisen edellytykset.
Seurakunnan on tehtävä seuraavat suorituslisän käyttöönottoa koskevat valmistelut ja päätökset vuoden 2018 loppuun mennessä:
1. Työnantaja informoi henkilöstöä suorituslisän käyttöönotosta ja siihen liittyvästä aikataulusta.
2. Työnantaja valmistelee suorituslisän arviointiperusteet ja järjestelmän kirjallisen kuvauksen.
Arviointiperusteista käydään pääsopimuksen 2 §:n 4 momentin ja 13 §:n mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa.
3. Suorituslisän käyttöönotosta tehdään hallinnollinen päätös.
4. Työnantaja informoi henkilöstöä suorituslisän arviointiperusteista, arviointijaksosta ja lisän
käyttöä koskevasta aikataulusta.
Jotta suorituslisää voidaan maksaa 1.1.2020 lukien, viranhaltijoiden/työntekijöiden työsuoritusten arviointijaksot tulee käynnistää vuoden 2019 alussa. Arviointijakson pituus on pääsääntöisesti yksi vuosi. Työsuoritukset arvioidaan vuoden 2019 lopulla siten, että suorituslisät
ehditään saada maksuun vuoden 2020 alussa.
Suorituslisiin yhteensä käytettävän rahamäärän kohdentamisesta yksittäisille viranhaltijoille/työntekijöille päätetään vuosittain arviointijakson päätyttyä. Viranhaltijalle/työntekijälle vuosittain maksettavan suorituslisän määrä voi vaihdella. Siihen vaikuttaa toisaalta suorituslisiin yhteensä kohdennettavan rahamäärän suuruus sekä toisaalta viranhaltijoiden/työntekijöiden työsuorituksen arvioinnin tulokset. Sopimuksen edellyttämä suorituslisiin yhteensä kohdennettava
rahamäärä (1,1 % peruspalkkojen yhteismäärästä) on vähimmäismäärä. Rahamäärän suuruus
vaihtelee vuosittain seurakunnan peruspalkkojen yhteismäärän muutosten mukaan. Seurakunta
voi halutessaan taloudellisten voimavarojensa perusteella ylittää suorituslisien yhteismäärän
(1,1 %).
jatkuu…

Paikallisesti voidaan sopia (Evankelis-luterilaisen kirkon pääsopimuksen 14 §), että suorituslisien yhteismäärä voidaan kokonaan tai osittain käyttää kertapalkkioihin (40 §). Ratkaisu
Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Kirkkoneuvosto
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voi olla esimerkiksi vuoden mittainen siten, että jonakin vuonna rahamäärää ei käytetä kokonaisuudessaan suorituslisiin, vaan osa siitä kohdennetaan maksettavaksi kertapalkkiona.
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Tornion seurakunnassa otetaan käyttöön suorituslisä. Seurakunnassa tehdään suorituslisän käyttöönottoa koskevat valmistelut ja päätökset. Työnantaja valmistelee suorituslisän
arviointiperusteet ja järjestelmän kirjallisen kuvauksen. Arviointiperusteista käydään pääsopimuksen 2 §:n 4 momentin ja 13 §:n mukaiset täytäntöönpanoneuvottelut pääsopijajärjestöjen
edustajien kanssa.
Arviointiperusteet tuodaan vielä kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
VIITE:

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A2/2018 13.3.2018

KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Kirkkoneuvoston kokous keskeytettiin klo 16.00 142 § päätöksen jälkeen. Tornion kaupungin
edustajat Timo Nousiainen ja Markus Kannala vierailivat.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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143 §

Ei julkinen

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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144 §

Raumojoen itäpuolen yksityistien perusparannushanke
Raumojoen itäpuolen yksityistie käsittää Antinsaarentien, Ilomäentien, Pysäkkitien ja Närhiläntien. Yksityistien varressa on lähes 60 kiinteistöä ja se on mitaltaan n. 3,3 km. Tien varressa on
maatiloja, elinkeinotoimintaa ja Tornion seurakunnan leirikeskus. Antinsaaren leirikeskuksessa
järjestetään lasten ja nuorten tilaisuuksia ja leiritoimintaa.
Alustavassa kustannusarviossa on hankkeen kustannukset 265.000 euroa.
Raumojoen itäpuolen yksityistien tiekunta esittää, että Tornion seurakunta osallistuisi perusparannuskustannuksiin 10.000 eurolla.

LIITE:

Esitys hankkeesta, alustava kustannusarvio ja alustava rahoitussuunnitelma.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Tornion seurakunta osallistuu tien perusparannushankkeeseen 10.000 eurolla.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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145 §

Sähköinen ilmoitustaulu
Tornion seurakunta on uudistanut tiedottamistaan. Sähköisiä ilmoitustauluja on käytössä useissa seurakunnissa ja Rovaniemeltä kuullut kokemukset ovat olleet hyviä.
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on pyytänyt tarjouksen Connecting Talents Oy:ltä. Samanlainen järjestelmä on käytössä Rovaniemen seurakunnassa. Tuotetta esiteltiin Tornion seurakunnalle 5.6.2018 ja tuote todettiin sopivaksi Tornion seurakunnan tiedottamistarpeisiin.
Infonäytön koko on 75 tuumaa ja siihen sisältyy ulkokotelo. Infonäyttö sijoitetaan nykyisen ilmoitustaulun paikalle ulkoseinään. Hankintaan on varattu määräraha vuoden 2018 talousarviossa
22.000 euroa + alv.
Ilmoitustaulun hinta on 17.559,64 euroa sis.alv. Lisäksi tulee käyttömaksu 30 euroa/kk.

LIITE:

Tarjous

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että Tornion seurakuntaan hankitaan sähköinen ilmoitustaulu.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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146 §

Suensaaren seurakuntatalon viemäreiden sukitustarjous
Suensaaren seurakuntatalon viemäreistä osa on jo aiemmin pinnoitettu sukittamalla. Nyt on ilmennyt, että yleisöwc:n kautta takapihalle johtava valurautainen viemärilinja pitää myös sukittaa. Linjassa on ollut toistuvia tukoksia kevään aikana.
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on pyytänyt tarjouksen Kilpimaalta. Tarjouksen hinta on
16.300 euroa alv 0 % Tarjouksen sisältö liitteenä olevassa tarjouksessa.

LIITE:

Tarjous

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että tarjous hyväksytään ja viemärit sukitetaan.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Kirkkoneuvosto
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Sivu 31(37)

Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ

147 §

Suensaaren hautausmaan porttipilareiden kunnostus ja Alatornion kirkon
pääportaiden viereisen kahden seinän kalkkimaalaustyöt
Hautausmaakatselmuksessa 21.5.2018 todettiin, että Suensaaren hautausmaan kaupungintalon puoleisten porttipilareiden (2 kpl) olivat huonossa kunnossa. Talvi on ollut poikkeuksellinen
(lunta/paannejäätä). Pilarit päätettiin kunnostaa nyt kesällä.
Alatornion kirkon (Pappilan puoleiseen) kulmaan kertynyt paannejää on aiheuttanut vesivuotoa
seinälle ja seinä veden ja paannejään vaikutuksesta rappauspinta on hilseillyt räystäskonsolista.
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on pyytänyt tarjouksia näistä molemmista kohteista Maalausliike Urho Remes Ky:ltä. Remes on tehnyt aiemminkin kalkkimaalikäsittelyn Alatornion kirkon
kalkkiväriseinille.
Maalausliike Urho Remes Ky:n hinta Suensaaren porttipilareiden kunnostustyöstä tarvikkeineen
oli 2800 euroa alv 0% ja Alatornion seinien kalkkimaalaustyöstö tarvikkeinen 8.900 euroa alv
0%.

LIITE:

Maalausliike Urho Remes Ky:n tarjous

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Maalausliike Urho Remes Ky:n tarjoukset hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Kirkkoneuvosto
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148 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan ke 13.6.2018 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Tornion kirkkoherranvirastossa, os. Kirkkokatu 13, 95400 Tornio.
Ajalla: Ma 18.6. – ti 17.7.2018 klo 9.00 – 15.00.
Ilmoitus nähtävillä olosta on Tornion kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ma 18.6. – ti
17.7.2018 klo 9.00 - 15.00.

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
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149 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pitää päätöshartauden.

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo __ ja piti päätöshartauden.
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja piti iltahartauden.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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150 §

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: 121-124 §:t (valmistelua), 125-129 §:t (valmistelua), 131-132 §:t (tiedoksi), 140-142 §:t
(valmistelua), 148-150 §: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: 130 §, 133 §, 134-137 §:t, 139 §, 143-144 §:t
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät: 145-146, 147 §: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: 130 §, 133 §, 134-137 §:t, 139 §, 143-144 §:t.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäKansallisen 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:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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väksi. 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: Kirkkokatu 13, 95400 Tornio
Postiosoite: ”
Telekopio:
016-442 117
Sähköposti: tornion.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 145-146, 147 §: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:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Kirkkoneuvosto
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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.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Keskiviikko 13.06.2018 klo 14.00 – 16.00 ja 17.00-17.25
Suensaaren alasali, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio

PYKÄLÄ
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:

