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PYKÄLÄ
SISÄLLYSLUETTELO:
23 § Kokouksen avaus
24 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
25 § Käsiteltävät asiat
26 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
27 § Käyttötalouden ylitysoikeudet vuodelta 2019
28 § Vuoden 2019 tilinpäätös
29 § Ei julkinen
30 § Kolehdit
31 § Hautausmaakatselmusten muistio tiedoksi
32 § Diakonian viranhaltijan eroilmoitus / Lampela
33 § Toimitilahuoltajan / emännän palkkaaminen
34 § Avustusanomus / Karun Sirkut ja Eräveljet ry, Meän Eräpartio ry ja Pohjan Tytöt ja Sissit ry
35 § Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten tarkastaminen
36 § Lähetystiimi
37 § Luokkalankadun tontit
38 § Tiedotuksia
39 § Muut mahdolliset asiat
40 § Pöytäkirjan nähtävilläolo
41 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
42 § Kokouksen päättäminen

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

23 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja vt. kirkkoherra Mirja-Liisa Lindström pitää alkuhartauden, toteaa läsnäolijat ja
avaa kokouksen.

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen klo 16.50.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Tiistai 18.02.2020 klo 16.30 – 20.47
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PYKÄLÄ

24 §

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.
Kutsu on postitettu ja lähetetty sähköpostin välityksellä 11.02.2020.

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

25 §

Käsiteltävät asiat
23 § Kokouksen avaus
24 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
25 § Käsiteltävät asiat
26 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
27 § Käyttötalouden ylitysoikeudet vuodelta 2019
28 § Vuoden 2019 tilinpäätös
29 § Ei julkinen
30 § Kolehdit
31 § Hautausmaakatselmusten muistio tiedoksi
32 § Diakonian viranhaltijan eroilmoitus / Lampela
33 § Toimitilahuoltajan / emännän palkkaaminen
34 § Avustusanomus / Karun Sirkut ja Eräveljet ry, Meän Eräpartio ry ja Pohjan Tytöt ja Sissit ry
35 § Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten tarkastaminen
36 § Lähetystiimi
37 § Luokkalankadun tontit
38 § Tiedotuksia
39 § Muut mahdolliset asiat
40 § Pöytäkirjan nähtävilläolo
41 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
42 § Kokouksen päättäminen

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään käsiteltävät asiat.
KIRKKONEUVOSTO:
Käsiteltävät asiat hyväksyttiin.
Käsittelyjärjestystä päätettiin muuttaa siten, että 31, 33 ja 37 §:t päätettiin käsitellä 29 §:n jälkeen. Muilta osin päätettiin edetä asialistan mukaisesti.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Tiistai 18.02.2020 klo 16.30 – 20.47
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

26 §

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 Erkki Hurtig, Marja-Liisa Husa ja varalle Johanna Kallio.

PUHEENJOHTAJA:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat, sekä yksi henkilö varalle.
KIRKKONEUVOSTO:
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki Hurtig ja Marja-Liisa Husa, varalle Johanna Kallio.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

27 §

Käyttötalouden ylitysoikeudet vuodelta 2019
KIRKKONEUVOSTO 18.02.2020 § 27:

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Kirkkoneuvostoon nähden talousarvion sitovuustaso on työaloittain. Esitän, kirkkoneuvostolle
käyttötalouteen kohdistuvien ylitysten hyväksymistä seuraavasti;
Kirkolliset vaalit
Talousarvio 13.422 euroa
Toteuma 19.679 euroa
Kokonaisylitys 6.257 euroa
Talousarvioon varattu liian vähän määrärahaa kirkkoherran vaaleja varten. Lehti-ilmoitusten ja
painatusten kustannukset ylittyneet 5.244 euroa. Vaalisaarnat (3 kpl) ja vaalipaneelit stremattu,
kustannuksiin ei varauduttu ja ylitys näissä 1.400 euroa.
Kirkonkirjojen pito
Talousarvio 28.908 euroa
Toteuma 30.139 euroa
Kokonaisylitys 1.231 euroa
Henkilöstökulut ylittyneet 1.880 euroa. Digiaineiston tarkistamista varten palkattu työntekijä.
Jumalanpalveluselämä
Talousarvio 212.277 euroa
Toteuma 238.046 euroa
Kokonaisylitys 23.000 euroa
Henkilöstökulut ylittyneet 18.015 euroa; Vt. kirkkoherrojen palkkakulut sijaisuuksissa menneet jumalanpalveluksen työmuodolta. Määräraha ollut kirkkoneuvoston työmuodolla, jossa
henkilöstökuluissa puolestaan ollut säästöä. Pappien perhevapaiden palkkakuluja ei talousarviossa. Erilliskorvauksia maksettu (mm. leirien johtajalisiä)
Palvelujen ostot ylittyneet 6.147 euroa: Piispanmessu ruokailu 390 euroa, kirkkokahvit 608
euroa, tulosaarnan kahvitilaisuudet 2.700 euroa, matkakustannukset kotimaan virkamatkat
2.211 euroa ja koulutuspalvelut henkilöstölle 1.256 euroa. Kaikki yhteensä 7.165 euroa. Tarvikkeissa ja tavaroissa säästöä 1.326 euroa.
Tiedotustoiminta
Talousarvio 58.193 euroa
Toteuma 59.333 euroa
Kokonaisylitys 1.140 euroa
Henkilöstökuluissa ylitystä 6.554 euroa: palkattu työntekijä Oulun seurakuntayhtymästä rakentamaan nettisivujärjestelmä Lukkari, Tornion seurakunnalle.
Palvelujen ostot olleet vastaavasti 4.560 euroa pienemmät kuin talousarviossa olevat.
jatkuu…
Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ
Perhekerho
Talousarvio 69.582 euroa
Toteuma 71.167 euroa
Kokonaisylitys 1.585 euroa
Henkilöstökulut ylittyneet 757 euroa ja elintarvikkeet 382 euroa (palvelujen ostot)
Oppilaitostyö
Talousarvio 33 880 euroa
Toteuma 43.166 euroa
Kokonaisylitys 9.286 euroa
Henkilöstökulut ylittyneet 7.820 euroa; vakituinen viranhaltija ollut perhevapaalla (jolle maksetaan palkka 63 § mukaisesti) ja tilalla sijainen.
Sairaalasielunhoito
Talousarvio 13.160 euroa
Toteuma 17.330 euroa
Kokonaisylitys 4.170 euroa
Talousarvioon varattu määräraha Tornion, Kemin, Keminmaa, Simon, Tervolan ja Ylitornion
seurakuntien yhteisen sairaalapapin palkkaamiseksi, lopulliset kustannukset tarkentuneet vasta
2019 vuoden aikana.
Muu seurakuntatyö
Talousarvio 39.992 euroa
Toteuma 41.303 euroa
Kokonaisylitys 1.311 euroa
Ostot ylittyneet 1.390 euroa; Askel-lehtiä ja Pohjolan joulu -lehtiä joulumuistamisiin ja henkilökunnan joululahjat.
Parasniemen hautausmaakiinteistöt
Talousarvio 127.375 euroa
Toteuma 139.498 euroa
Kokonaisylitys 12.123 euroa
Toimintatuottoja saatiin 12.000 euroa vähemmän kuin mitä oli talousarviossa. Henkilöstökulut
olivat 15.000 euroa pienemmät kuin talousarviossa. Sähkölasku ylittyi 4.711 euroa ja vesilasku
3.500 euroa. Puutarhatarvikkeisiin meni 1.500 euroa (mullat, lannoitteet, kasvit, kukat) enemmän kuin mitä oli talousarviossa.
Suensaaren h-maa varsinainen hautaustoimi
Talousarvio 30.206 euroa
Toteuma 44.370 euroa
Kokonaisylitys 14.164 euroa
Henkilöstökulut ylittyneet 15.032 euroa (työntekijän kustannusjako toimitettu talousarvion laadinnan jälkeen ja palkkakulut menneet kustannuspaikalta Karungin h-maakiinteistöt jossa palkkakulut alittuneet).
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ
Karungin kirkko
Talousarvio 54.121 euroa
Toteuma 70.078 euroa
Kokonaisylitys 15.957 euroa
LVI-palvelut ylittyneet 2.400 euroa, sähköhuollot 6.300 euroa, erityislaitehuollot 2.750 euroa, jätehuolto 1.098 euroa (ei budjetissa lainkaan), alueiden rakennus- ja kunnossapito 5.131 euroa,
rakennusten kunnossapitoon budjetoitu 1.800 euroa mutta ei ole käytetty
Parasniemen seurakuntatalo
Talousarvio 70.621 euroa
Toteuma 72.838 euroa
Kokonaisylitys 2.217 euroa
LVI-palveluissa 825 euroa ylitystä (lämpöpumppujen säätötyö), Muu talotekniikka 1.290 euroa
(kylmäkonetekniikan asennustyö)
Parasniemen entinen seurakuntatalo
Talousarvio 40.199 euroa
Toteuma 45.753 euroa
Kokonaisylitys 5.554 euroa
Henkilöstökulut 3.200 euroa
Inspectan tutkimus rakennukseen 1.900 euroa
Kivirannan toimitila
Talousarvio 37.411 euroa
Toteuma 39.228 euroa
Kokonaisylitys 1.817 euroa
Henkilöstökuluihin on budjetoitu 9.281 euroa toimitilahuoltajan palkkakuluja varten mutta tila on
siivottu siivousfirman toimesta. Puhtaanapitopalveluihin on budjetoitu 3.000 euroa ja käyttö on
ollut 15.768 euroa. Asiantuntijapalveluihin budjetoitu 1.900 euroa tuolien verhoilutyötä varten
mutta työtä ei ole suoritettu.
Suensaaren seurakuntatalo
Talousarvio 141.562 euroa
Toteuma 194.111 euroa
Kokonaisylitys 52.549 euroa
Palvelujen ostoissa 20.766 euroa ylitystä:
• Siivouspalveluissa 5.100 euroa ylitystä (vakituisen siivoojan virkavapaus ja lomat)
• Tietoliikennekuluissa 1.650 euroa ylitystä
• Rakennusten kunnossapidossa 3.900 euroa; 2.370 euroa varoventtiilin paisunta-astian
painemittarin vaihto ja aulan kattovuodon korjaustyö 1.770 euroa.
• Sähköhuoltoja 2.400 euroa
• Jätehuolto 3.570 euroa (kirjattu väärälle kustannuspaikalle)
• Asiantuntijapalveluissa 6.000 euroa (seurakuntasalin tuolien kunnostus, päällystystyön
tekijä vaihtunut välissä ja hinta noussut talousarviossa olevasta).
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Tiistai 18.02.2020 klo 16.30 – 20.47
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
Aineet, tarvikkeet – ja tavarat 20.869 euroa ylitystä:
• lämmitys 14.168 euroa
• sähkö 3.500 euroa
• muut koneet ja laitteet 1.100 euroa (jääkaappi ja astianpesukone meni rikki)
• puhdistusaineet ja tarvikkeet 1.200 euroa
Suunnitelman mukaiset poistot 11.758 euroa suuremmat kuin talousarviossa, vaikuttavat
kokonaisylitykseen. Seurakuntatalon poistoaikaa lyhennetty.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

28 §

Vuoden 2019 tilinpäätös
KIRKKONEUVOSTO 18.2.2020 § 28:
KJ 15 luku 9 §: Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskevat toimenpiteet.
Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajille.
Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä.
Kirkollisverotuloja saatiin 3.790.922 euroa (vuonna 2018 3.766.878 euroa). Lisäystä vuoteen
2018 oli 24.044 euroa (0,638 %). Vuoden 2019 talousarviossa kirkollisverotuloennuste oli
3.950.000 josta jäätiin 159.078 euroa.
Veronsaajille (kunnat, seurakunnat) tilitetty vähemmän verotuloja vuonna 2019. Ennakonpidätysten odotettua pienemmän kertymän on yleisesti oletettu johtuvan vuoden 2019 alusta muuttuneesta ilmoittamismenettelystä ja tulorekisterin käyttöönotosta, joten verohallinnolle on tänä
vuonna kertynyt henkilöasiakkailta pidätettyjä ennakonpidätyksiä ennustettua vähemmän. Tämän vuoksi myös veronsaajille ennakonpidätyksistä tilitetyt määrät ovat jääneet ennustettua
pienemmäksi.
Valtionrahoitusta saatiin 417.624 euroa (vuonna 2018 430.018 euroa). Vähennystä vuoteen
2018 verrattuna oli 12.394 euroa (2,88 %). Vuoden 2019 talousarviossa valtionrahoituksen ennuste oli 417.628, josta jäätiin 4 euroa.
Toimintatuotot olivat 559.829 euroa (vuonna 2018 626.945 euroa). Toimintatuottoja saatiin
13.091 euroa vähemmän kuin vuoden 2019 talousarvioon oli suunniteltu.
Korvaukset
Myyntituotot
Maksutuotot
Vuokratuotot
Metsätalouden tulot
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Yhteensä

Toteuma 2019 €
2.626
19.351
209.615
208.518
78.037
13.672
25.129
2.880
559.828

TA 2019 €
0
28.780
234.965
210.915
74.000
9.060
15.000
200
572.920

Toimintakulut olivat 3.907.589 euroa (vuonna 2018 4.004.340 euroa). Toimintakulut olivat
406.348 euroa pienemmät kuin vuoden 2019 talousarviossa olevat. Henkilöstökulut olivat
274.707 euroa pienemmät kuin talousarviossa. Liitteenä erillinen selvitys.
jatkuu…
Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
Toteuma 2019 €
2.407.756
774.095
97.665
444.573
105.793
77.707
3.907.589

Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Aineet, tarvikkeet & tavarat
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
Yhteensä

TA 2019 €
2.682.463
946.690
104.745
411.042
93.560
75.437
4.313.937

Toimintakate on -3.347.760 euroa (vuonna 2018 -3.741.017 euroa).
Toimintatuotoilla katettiin 14,33 % toimintakuluista (vuonna 2018 18,56 %).
Vuosikate on 494.045 euroa (vuonna 2018 421.113 euroa) ja riittää hyvin suunnitelman mukaisiin poistoihin, jotka ovat 319.733 euroa
Poistoeron lisäys 64.909 euroa. Tilikauden tulos on + 174.312 euroa.
Tilikauden ylijäämä 239.220,91 euroa.
Rahoituslaskelma osoittaa, että kassavarat ovat lisääntyneet 514.575 euroa. Vuoden 2019 toteutuneet investointimenot ovat yhteensä 136 793 euroa.
Lainaa ei seurakunnalla ole.
LIITTEET:

1. Tuloslaskelma 2019
2. Tase 2019
3. Rahoituslaskelma 2019
4. Investoinnit 2019
5. Ehdotus investointivaraukseksi
6. Selvitys henkilöstökuluista

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Lopullinen tilinpäätös esitellään tilintarkastajan käynnin jälkeen kirkkoneuvoston kokouksessa
17.3.2020.
Kirkkoneuvosto keskustelee mahdollisen investointivarauksen tekemisestä. Liitteenä ehdotuksia investointivarausten kohteista: Antinsaaren leirikeskus, Parasniemen entinen seurakuntatalo
ja Parasniemen seurakuntatalo, yhteensä 235.000 euroa.
Vuoden 2021 investointisuunnitelmassa on:
Antinsaaren leirikeskuksen vesikattojen uusiminen 93.625 euroa.
Suensaaren hautausmaan huoltorakennus 128.805 euroa.
Arpelan seurakuntatalon julkisivujen huoltomaalaus 29.790 euroa
Varauksia on tällä hetkellä yhteensä 850.000 euroa:
Alatornion kirkko 250.000 euroa
Suensaaren seurakuntatalo 250.000 euroa
Karungin seurakuntatalo 100.000 euroa
Tornion kirkko 100.000 euroa.
Tornion kirkko 150.000 euroa
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen tilinpäätöstilanteen ja hyväksyi talouspäällikön esittämät varaukset (liite nro 5): Antinsaari 93.000 euroa, Parasniemen entinen seurakuntatalo 63.000 euroa ja Parasniemen seurakuntatalo 78.000 euroa. Yhteensä 234.000 euroa.

29 §

Ei julkinen

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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30 §

Kolehdit
Kirkkohallitus määrää kirkkolain 22 luvun 2 §:n nojalla kohteet, joihin kirkkokolehdit kerätään.
Tieto kohteista tulee seurakuntiin vuosittain ja päätökset tehdään kirkkoneuvostossa.
Kolehdit kirjataan seurakunnassa taseeseen, josta ne tilitetään eteenpäin kerran kuukaudessa.
Jumalanpalveluskolehteja on vuosien varrella kerätty mutta tilitysvaiheessa osa rahoista on jäänyt tilittämättä eteenpäin ja saldo on jäänyt taseeseen. Taseessa on tällä hetkellä 5.608,05 euroa, joka olisi syytä tulouttaa. Kyseinen saldo on kertynyt taseeseen ennen vuotta 2017, koska
vuodet 2018 ja 2019 täsmäävät. Tornion seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi
vuonna 2016 ja silloin avattiin kaikille kolehdeille vain yksi pankkitili. Aikaisempina vuosina pankissa oli kolme eri pankkitiliä kolehteja varten.
Tämä raha olisi syytä tulouttaa, jotta taseeseen saadaan oikea, sille kuuluva saldo. Asiasta on
keskusteltu tilintarkastajan kanssa 30.1.2020.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että tuloutetaan 5.608,05 euroa puoleksi oman seurakunnan diakoniatyön hyväksi
2.804,025 euroa ja toinen puoli lähetystyön hyväksi 2.804,025 euroa.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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31 §

Hautausmaakatselmusten muistio tiedoksi
Kirkkoneuvoston tulee hautausmaan ohjesäännön 34 § mukaan kerran vuodessa suorittaa hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä,
joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä neuvoston omat
havainnot antavat aihetta.
Parasniemen, Suensaaren, Karungin kirkon ja Huruvaaran hautausmaiden katselmus pidettiin
13.9.2019. Katselmuksessa todettiin, että hautausmaiden ohjesääntöä on pääosin noudatettu.
Seurakunnan huolehdittavien hautojen hoito on ollut sopimusten ja annettujen määräysten mukaista. Yksityisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu pääsääntöisesti ohjesäännön mukaisesti.

LIITE:

Muistio / 13.9.2019

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Merkitään tiedoksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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32 §

Diakonian viranhaltijan eroilmoitus / Lampela
Diakonian viranhaltija Ritva Lampela on ilmoittanut, ennen 6 kk:n koeajan päättymistä, että hän
ei ota vastaan diakonian virkaa, jota hän on hoitanut 1.8.2019 alkaen. Hänen pääasiallisena
vastuualueenaan on ollut yleisen diakoniatyön ohella vammaistyö.

LIITE:

Eroilmoitus / 28.1.2020

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että:
1. Kirkkoneuvosto toteaa Ritva Lampelan eron diakonian virasta 31.1.2020 alkaen.
2. Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän valmistelemaan vapautuneen diakonian viran täyttämistä ja tarvekartoitusta ja, että työryhmään nimetään kirkkoherran lisäksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Helena Puontila, kirkkoneuvoston jäsen, valtuutettu Riikka-Sisko Tapojärvi,
vastaava diakoniaviranhaltija Aila Ylinärä ja diakoniatyöstä vastaava pappi Jane Fagerström.
KIRKKONEUVOSTO:
1. Todettiin.
2. Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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Aika
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33 §

Toimitilahuoltajan / emännän palkkaaminen
Seurakunnan toiminnoissa on suuri tarve emännän työtehtäviä tekevälle työntekijälle. Tällä hetkellä seurakunnan Parasniemen kiinteistöjä hoitaa tilahuoltaja, jolla on osaamista ja halua tehdä emännän työtehtäviä muiden työtehtävien ohella. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että mikäli kyseinen tilahuoltaja siirtyy tekemään osittain emännän työtehtäviä, tulee Parasniemen kiinteistöjen siivous kyseisinä ajanjaksoina hoitaa muulla tavalla.
Tällä hetkellä siivousyritys hoitaa ostopalveluna Kivirannan toimitilojen, Lähimmäisen kammarin, Antinsaaren päiväkerhotilan ja Välikadun (diakoniatyöntekijöiden toimitila) siivouksen. Vuoden 2020 talousarviossa on määrärahat edellä mainittujen kohteiden siivousta varten.
Mikäli määrärahan käyttötarkoitusta muutetaan siten, että palkataan työntekijä hoitamaan tähän
asti ostopalveluna teetettyjen kohteiden siivous ja lisäksi Parasniemen kiinteistöjen siivous varsinaisen tilahuoltajan hoitaessa emännän työtehtäviä. Tämä mahdollistaisi emännän tehtävien
hoitamisen niiltä osin, kun se seurakunnassa koetaan tarpeelliseksi. Uudella toimitilahuoltajalla
tulisi olla edellytykset hoitaa myös emännän tehtäviä tarvittaessa.
Ostopalveluna laskettu kustannus on suurempi kuin työntekijän palkkakustannukset.

LIITE:

Kustannusvertailulaskelma

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän että siivousten ostopalveluun varatun määrärahan käyttötarkoitusta muutetaan käytettäväksi emäntä/toimitilahuoltajan palkkaamiseen.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Lisäksi todettiin, että pienryhmät (alle 15 henkilöä) hoitavat kahvituksen itse.
Työajan kehittymistä seurataan.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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34 §

Avustusanomus / Karun Sirkut ja Eräveljet ry, Meän Eräpartio ry ja Pohjan
Tytöt ja Sissit ry
Avustusanomus:
”Viitaten aiempaan Tornion partiolippukuntien matka-avustusanomukseen, Lapin Partiolaiset
ry:n järjestämään partiotahti tapahtumaan Kolariin, kiitämme myönnetystä 1200,- euron matkaavustuksesta. Alkuperäinen osallistujamäärä ja sen myötä pyydetyt tarjoukset linja-autokuljetuksesta olivat arvioita edellisten vuosien osallistujamäärien mukaisesti. Tänä vuonna, kuten jo
edellisinäkin, voimme ilolla todeta, että osallistujamäärä kasvaa joka vuosi. Partiotahtitapahtumalle on siis tarve!
Torniosta lähtee partiotahtiin tänä vuonna huikeat 109 partiolaista, lapsia ja aikuisia. Ketään
emme halua jättää pois kyydistä. Alkuperäinen tarjouspyyntö linja-autokuljetuksesta oli 80 hengelle ja halvin tarjous tähän saatiin E Jussila Ky:stä, 1500,- euroa. Runsaan osallistujamäärän
johdosta jouduimme tarkistamaan tarjousta isommalle lähtijämäärälle ja isommille linja-autoille
ja E Jussila Ky joutui tarkastamaan hintaa 200,- euron korotuksella.
Pyydämmekin tämän lisäanomuksen myötä lisäavustusta matkaan. Linja-autojen kustannukset
ovat nyt 1700,- euroa, josta jäisi lasten kustannettavaksi kohtuuttoman paljon.
Pyydämme myönteistä päätöstä lisärahoitusanomukseen.
Meän Eräpartio ry:n, Pohjan Tytöt ja Sissit ry:n sekä Karun Sirkut ja Eräveljet ry:n puolesta
Tarja Mäkelä”

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että kirkkoneuvosto myöntää 500 €:n lisäavustuksen kuljetuskustannuksien kattamiseksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto päätti, että lisäavustusta ei myönnetä.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
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35 §

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.
Kv 11.02.2020
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Käsiteltävät asiat
4 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5 § Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuodeksi 2020
6 § Tontin ostotarjous K & I Säily Oy
7 § Maanvuokrasopimus Tuuliwatti Oy:n kanssa
8 § Metsäteiden perusparannustyöt
9 § Tiedotusasioita
10 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
11 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
12 § Kokouksen päättäminen

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:
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36 §

Lähetystiimi
Lähetystiimistä on kaksi jäsentä ilmoittanut eroavansa; Kaarina Naalisvaara ja Anitta Koivisto.
Lähetystiimi on käsitellyt asiaa kokouksessaan 5.2.2020 ja esittää, että heidän tilalleen valittaisiin Riitta Kasala ja Elvi Ojala.

LIITE:

Lähetystiimin muistio / 5.2.2020

PUHEENJOHTAJA:
1. Todetaan Lähetystiimin jäsenten Kaarina Naalisvaaran ja Anitta Koiviston ero lähetystiimistä 5.2.2020 alkaen.
2. Esitän, että kirkkoneuvosto nimeää kaksi uutta jäsentä lähetystiimiin.
KIRKKONEUVOSTO:
1. Todettiin.
2. Kirkkoneuvosto nimesi uusiksi jäseniksi lähetystiimiin seuraavat henkilöt: Riitta Kasala, Elvi
Ojala, Raimo Kittilä ja Hannu Alatalo.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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37 §

Luokkalankadun tontit
KIRKKONEUVOSTO 7.12.2016 § 194:
Kaasutehtaan kiinteistö (ns. Tehokaasualue) sijaitsee Röyttäntien varressa (Röyttäntie 147).
Eteläpuolella alue rajoittuu Kirkkoputaan uomaan. Länsipuolella sijaitsee rautatie ja pohjoispuolella metsää ja ratapiha. Muutoin ympäristössä on pääosin asutusta.
Alueella on toiminut Tehokaasu Oy ja myöhemmin Neste Oil Oy:n nestekaasun jakeluasema.
Seurakunta on vuokrannut maa-alueen Tehokaasu Oy:lle, joka on rakentanut betonirakenteiset
toimitilat putkistojärjestelmineen vuokra-alueelle. Neste Oil Oy on ostanut Tehokaasu Oy:n liiketoiminnot 1980–luvulla. Neste Oil Oy on toiminnan loputtua myynyt vuokraoikeuden rakennuksineen Tornion kaupungille. Tornion kaupunki on myynyt vuokraoikeuden rakennuksineen Tornion seurakuntayhtymälle 9.6.1993.
Kauppakirjassa on ehto, jonka mukaan myyjä eli Tornion kaupunki vastaa maaperän puhdistamisen kuluista. Alueen tarjoaminen kaavanmukaiseen käyttöön on vaatinut alueen siivoamisen
pilaantuneista maa-aineksista. Maaperän kunnostus ja alueen siivous on tehty kesän 2015 aikana. Kustannuksia alueen siivoamisesta on tullut Tornion seurakunnalle 88.127,42 euroa, joista Tornion kaupunki on maksanut 27.618,57 euroa. Tornion kaupungin maksamat kulut ovat olleet maahan vuotaneen öljysäiliön poisto jalustoineen sekä saastuneen maaperän puhdistamisesta aiheutuneita kuluja ja öljyvuotoon liittyviä kustannuksia, jotka Tornion kaupunki on kauppakirjassa olevan ehdon mukaisesti maksanut.
Tornion seurakunnalle on jäänyt tehtäväksi alueen rakennusten purkaminen.
Alueen asemakaava on tullut voimaan 4.7.1996. Asemakaava käsittää kaksi rakennuskorttelia,
71 (9.579 m²) ja 72 (9.476 m²). Molemmat korttelit on kaavoitettu asuntorakennusten korttelialueeksi. Tontin koko on noin 3,4 ha.
Tornion kaupunki on tehnyt esityksen Tornion seurakunnalle, että tehtäisiin maankäyttösopimus/luovutussopimus Luokkalankadun ja kortteleiden 71 ja 72 rakentamiskelpoiseksi saattamisesta.
Tornion kaupunki on esittänyt seurakunnalle kolme (3) eri vaihtoehtoa:
VE1:
Kaupunki rakentaa Luokkalankadun katurakenteet ja kunnallistekniikan vuoden 2016 aikana.
Kunnallistekniikka tarkoittaa vesi-, viemäri-, ja hulevesiviemärijohtojen rakentamista sekä katuja kunnallistekniikan suunnitelmien laatimisen.
Vastineeksi kadun ja kunnallistekniikan rakentamisesta seurakunta luovuttaa kaupungille osan
Luokkalankatun pohjoispuolisesta korttelialueesta (71) pinta-alaltaan noin 6477 m². Alueen luovuttamisen katsotaan vastaavan seurakunnan osuutta kadun ja kunnallistekniikan rakentamisen
kustannuksiin.
Seurakunta luovuttaa kaupungille myös Luokkalankatu-nimisen katualueen ja pyörätien vastikkeetta, noin 1 360 m².
Kaupunki laatii kustannuksellaan alueelle rakentamisen tavoitteiden mukaisen tonttijaon.
Osapuolet vastaavat omistamiensa tonttien lohkomiskustannuksista.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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VE2:
Kaupunki rakentaa Luokkalankadun katurakenteet ja kunnallistekniikan vuoden 2016 aikana.
Kunnallistekniikka tarkoittaa vesi-, viemäri-, ja hulevesiviemärijohtojen rakentamista sekä katuja kunnallistekniikan suunnitelmien laatimisen.
Vastineeksi kadun ja kunnallistekniikan rakentamisesta seurakunta luovuttaa kaupungille osan
Luokkalankadun eteläpuolisesta korttelialueesta (72), pinta-alaltaan noin 3622 m² sekä liitekartan (kts. liite) mukaisen lähivirkistysalueen, noin 14 290 m². Alueiden luovuttamisen katsotaan
vastaavan seurakunnan osuutta kadun ja kunnallistekniikan rakentamisen kustannuksiin
Seurakunta luovuttaa kaupungille myös Luokkalankatu-nimisen katualueen ja pyörätien vastikkeetta, noin 1360 m²
Kaupunki laatii kustannuksellaan alueelle rakentamisen tavoitteiden mukaisen tonttijaon.
Osapuolet vastaavat omistamiensa tonttien lohkomiskustannuksista.
VE3:
Seurakunta toteuttaa kustannuksellaan alueen katu- ja kunnallistekniikan sisältäen vaadittavien
katu- ja kunnallisteknisten suunnitelmien kustannukset. Suunnitelmat hyväksyy Tornion kaupungin teknisten palvelujen lautakunta ja kaupunki ottaa kadut vastaan ja kunnossapidettäväksi, kun katu on erillisellä katselmuksella todettu rakennetuksi hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.
Asiasta on tehtävä erillinen toteuttamissopimus, mutta alueiden luovutuksista ei ole tarpeen sopia, koska kaikki alueet jäävät seurakunnan omistukseen.
Seurakunta vastaa korttelialueen tonttijaosta sekä tonttien lohkomiskustannuksista.
LIITE:

Tornion kaupungin esitys

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että tässä vaiheessa Tornion seurakunta pitää maa-alueen omistuksessaan, koska tämän hetkinen tilanne ei edellytä omaisuuden realisointia.
KIRKKONEUVOSTO:
Kannatettiin talouspäällikön esitystä.
KIRKKONEUVOSTO 06.09.2018 § 169:
Tornion kaupunki esittää Tornion seurakunnalle Luokkalankadun alueen rakentamista. Tornion
kaupungin edustajat Markus Kannala ja Timo Nousiainen vierailivat kirkkoneuvoston kokouksessa 13.6.2018 esittelemässä asiaa.
Esityksessä on kaksi vaihtoehtoa: VE 1 ja VE 2.
VE 1:
Kaupunki rakentaa kunnallistekniikan. Kustannusarvio 204.600 euroa, alv 0. Vastineeksi seurakunta luovuttaa 6.477 m² korttelialuetta ja katualueet (rasteri). Tornion kaupungin hinta-arvio
58.850 euroa.
Kaupunki rakentaa kunnallistekniikan. Kustannusarvio 204.600 euroa (alv 0). Vastineeksi seurakunta luovuttaa 3.622 m² korttelialuetta sekä katu- ja puistoalueet (rasteri). Tornion kaupungin
hinta-arvio 58.850 euroa.
jatkuu…
Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Tonttien luovuttamisessa voidaan tehdä tiivistä yhteistyötä. Kaupunki voi laittaa tontit hakuun
seurakunnan puolesta erikseen sovittavalla tavalla.
Alustava tonttijako
•
•
•

LIITE:

Kortteli 72 olisi tarkoituksenmukaista jakaa 5 tonttiin.
Kortteli 71 olisi hyvä toteuttaa yhtiömuotoisena kahdessa osassa.
Kaavaa ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa
- sopii ympäristöön
- ahdas alue (joki, katu, rata, muistomerkki
- valmiit suunnitelmat (ei muita liittymiä Röyttäntielle)

Tornion kaupungin esitys

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että perustetaan selvitysryhmä, joka neuvottelee vastaehdotusta Tornion kaupungille.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto päätti perustaa Luokkalankadun selvitystyöryhmän, jonka tehtävänä on neuvotella vastaehdotusta Tornion kaupungille.
Selvitystyöryhmään nimettiin seuraavat henkilöt:
Virkansa puolesta:
- kiinteistöpäällikkö
- talouspäällikkö, koolle kutsuja
- kirkkoherra
Kirkkoneuvoston edustajat:
- Juha Berg
- Marja-Liisa Husa
- Riitta Kasala
Tarvittaessa työryhmään voidaan kutsua asiantuntijajäsen.
Niilo Kallioranta saapui kokoukseen klo 16.12 §:n 168 päätöksen jälkeen.
168 §:n päätöksen jälkeen kokous keskeytettiin ja pidettiin 10 min. tauko (klo 16.12 - 16.22).
KIRKKONEUVOSTO 31.01.2019 § 15:
LIITEET:

Kartat alueesta

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että valitaan edustajat selvitystyöryhmään, jonka tehtävänä on neuvotella vastaehdotusta Tornion kaupungille.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto päätti perustaa selvitystyöryhmän, jonka tehtävänä on neuvotella vastaehdotus
Tornion kaupungille.
jatkuu…
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PYKÄLÄ
Työryhmään valittiin:
1. talouspäällikkö, koolle kutsuja
2. kirkkoherra
3. kiinteistöpäällikkö
4. Juhani Viitavaara
5. Erkki Hurtig
6. Riitta Kasala
Työryhmä voi kutsua 1 - 2 asiantuntijaa.
KIRKKONEUVOSTO 10.09.2019 § 185:
Tornion seurakunnan edustajat Erkki Hurtig, Juhani Viitavaara, Riitta Kasala, Petri Buska ja Soile Martikainen olivat kokouksessa 20.8.2019 Tornion kaupungin edustajien, tekninen johtaja
Markus Kannalan ja kaupunginjohtaja Timo Nousiaisen kanssa.
Seurakunnan edustajat esittivät kokouksessa, että seurakunta luovuttaisi Thurevikin alueen rakennuksineen kaupungille korvauksena Luokkalankadun kunnallistekniikan toteuttamisesta.
Kannala totesi tämän olevan kaupungille huono vaihtoehto, koska strategian mukaan kaupunki
pyrkii vähentämään kiinteistömassaa. Lisäksi kyseisen alueen houkuttavuus asuinalueena on
hieman kyseenalainen. Kaupungilla on lähialueella AK tontteja vapaana, joihin ei ole ollut kysyntää.
Seurakunnan puolesta esitettiin toteuttamisvaihtoehdoksi mallia, jossa kaupunki toteuttaa kunnallistekniikan laadittujen suunnitelmien mukaisesti ja seurakunta korvaa kaupungille 204 000 €
rakentamiskustannuksia.
Tämä vaihtoehtoa sovittiin jatkovalmistelun pohjaksi. Lisäksi seurakunta voisi luovuttaa katualueen kaupungille korvauksena rakennuttamisesta.
Thurevikin alueen kaavamuutos
Seurakunta on tehnyt esityksen alueen kaavan muuttamisesta. Seurakunnan tavoitteena on
muuttaa alue asuinkäyttöön ja purkaa entisen Thurevikin pappilan suojelumerkintä.
Kaupungin toimesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Museolta on pyydetty lausunto Thurevikin pappilan suojelumerkinnän poistamiseksi. Lausunnossa todetaan, että asemakaavan muutoksen pohjaksi on laadittava riittävät selvitykset rakennuksen historiasta ja korjaustarpeesta, jotta rakennuksen suojelutarve ja mahdollisuudet käyttötarkoituksen muutokselle
voidaan arvioida.
Edellä edellytetyt selvitykset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja niistä voidaan arvioida
aiheutuvan useiden tuhansien eurojen kustannukset. Tämänkään jälkeen ei ole varmaa onko
suojelumerkintää mahdollista poistaa. Kun huomioidaan alueen heikohko vetovoima asuinalueena ja mahdolliset kaavan laadinnan kustannukset (selvitykset), Kannala ehdotti, että seurakunnan osalta vielä pohditaan alueen kaavamuutoksen tarkoituksenmukaisuutta tässä vaiheessa.
Seurakunnan puolesta pohditaan vielä, että jatketaanko kaavamuutosta tässä vaiheessa.
LIITTEET:

Muistio 20.8.2019
Luokkalankadun alueen rakentaminen

jatkuu…
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TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Tornion kaupungin edustaja Markus Kannala vierailee kokouksessa 10.9.2019 ja esittelee
Luokkalankadun hanketta vielä tarkemmin. Lisäksi keskustellaan työryhmän tekemästä esityksestä ja siitä, lähdetäänkö hanketta toteuttamaan työryhmän esityksen mukaisesti. Mikäli lähdetään, varataan vuoden 2020 talousarvioon määräraha 204.000 euroa.
KIRKKONEUVOSTO:
Markus Kannala esitteli Luokkalankadun hanketta kokoukselle.
LIITE:

Markus Kannalan esittely 10.9.2019
Alex Ylinärä saapui klo 16.43, Kannalan esittelyn aikana.
Markus Kannala poistui klo 17.22.
Kirkkoneuvosto päätti, että talousarvioon varataan vuoden 2020 talousarvioon 204.000 €:n
määräraha hankkeen toteuttamiseksi.
Asia viedään vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä kirkkovaltuuston päätettäväksi.
KIRKKONEUVOSTO 19.11.2019 § 254:
Luokkalankadun toteuttamishanke on vuoden 2020 talousarviossa, jonka lopullisesti hyväksyy
kirkkovaltuusto.
Tornion kaupunki on lähettänyt seurakunnalle sopimusluonnoksen, joka on laadittu seurakunnan ja Tornion kaupungin välisen neuvottelun pohjalta (20.8.2019) Sopimusluonnos käsitellään
Tornion kaupungin lautakunnassa 13.11.2019. Kaupunki kysyy seurakunnan kantaa sopimusluonnokseen.

VIITE:

Sähköpostiviesti Tornion maankäyttöinsinööri Janne Vierelä 6.11.2019

LIITTEET:

1. Muistio Tornion kaupungin ja seurakunnan välisestä neuvottelusta 20.8.2019
1. Luokkalankadun asemakaavan toteuttamissopimusluonnos

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Kirkkoneuvosto antaa lausunnon sopimusluonnoksesta.
KIRKKONEUVOSTO:
Marja-Liisa Husa jääväsi itsensä 254 §:n käsittelyn ajaksi poistuen paikalta, eikä näin ollen osallistunut päätöksen tekoon.
Seurakunta esittää, että kohtaan ”seurakunnan velvoitteet” muutetaan sanamuoto seuraavanlaiseksi: Seurakunnalla on mahdollisuus myydä tai vuokrata alueelta tontteja heti, kun kadun ja
kunnallistekniikan rakentamistyöt sen mahdollistavat.
jatkuu…
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PYKÄLÄ
KIRKKONEUVOSTO 18.02.2020 § 37:
Tornion seurakunnan edustajat (kirkkoneuvoston valitsema Luokkalankadun työryhmä (Riitta
Kasala, Juhani Viitavaara, Erkki Hurtig sekä kiinteistöpäällikkö Petri Buska ja talouspäällikkö
Soile Martikainen) ovat kokoontuneet Tornion kaupungin edustajien (Markus Kannala ja Janne
Vierelä) kanssa 29.1.2020, jossa käytiin läpi Luokkalankadun rakentamisen vaiheet. Tornion
seurakunta maksaa kunnallistekniikan rakentamistyöt 252.000 euroa ja ne alkavat viimeistään
viikolla 8. Urakka valmistuu kokonaisuudessaan 14.6.2020 mennessä, mutta tontit ovat rakentajille kuljettavissa jo 18.5.2020 mennessä.
12. Palosaaren kaupunginosassa Luokkalankadun varrella oleva asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 5.8.1996. Asemakaava käsittää kaksi rakennuskorttelia, 71 (9.579 m²) ja 72 (9.476
m²). Molemmat korttelit on kaavoitettu asuntorakennusten korttelialueeksi. Tontin koko on noin
3,4 ha.
Kortteliin 72 on kaavoitettu 5 (viisi) omakotitalotonttia, jotka laitetaan myyntiin. Seurakunta maksaa kyseisen korttelin kunnallistekniikasta 189.720 euroa. Seurakunta on maksanut aikaisemmin myös maa-alueen puhdistamisesta 45.381,64 euroa. Muita kuluja on lainan korkokulut
17.394 euroa. Osa kunnallistekniikan kustannuksista ja maa-alueen puhdistamiskuluista on
kohdistettu kortteliin 71 (78.367,21 euroa) jota ei vielä tässä vaiheessa laiteta myyntiin.
Korttelin 72 tonttien koot:
Tontti numero 1, koko 1.811 m²
Tontti numero 2, koko 1.811 m²
Tontti numero 3, koko 2.086 m²
Tontti numero 4, koko 2.040 m²
Tontti numero 5, koko 1.727 m²
Kirkkoneuvoston valitsema edellä mainittu valmistelutyöryhmä (jossa mukana myös vt. kirkkoherra Mirja-Liisa Lindström) toteaa, selvityksensä perusteella, että omakotitalotonteille (5 kpl)
asetetaan pohjahinnat, jonka alle niitä ei myydä. Tontit myydään tarjousten perusteella omakoti
kaavamerkinnän ja tonttijaon mukaisesti.
Ostaja vastaa kaupan kuluista; kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuudatuksen kustannuksista
ja määräalan lohkomiskustannuksista.
Seurakunnalla on oikeus jättää hyväksymättä kaikki tai osa tarjouksista.
Hinnat sidotaan elinkustannusindeksin joulukuun 2019 pistelukuun 1976. Perusindeksi on
(1951=100). Myyntihintaa ei lasketa, vaikka indeksi pienenee.
TONTTIEN LÄHTÖHINNAT:
Tontti numero 1, koko 1811 m², hinta alaraja 89.300 euroa, neliöhinta 49,31 euroa m²
Tontti numero 2, koko 1811 m², hinta alaraja 84.300 euroa, neliöhinta 46,55 euroa m²
Tontti numero 3, koko 2086 m², hinta alaraja 89.300 euroa, neliöhinta 42,80 euroa m²
Tontti numero 4, koko 2040 m², hinta alaraja 89.300 euroa, neliöhinta 43,77 euroa m²
Tontti numero 5, koko 1727 m², hinta alaraja 89.300 euroa, neliöhinta 51,71 euroa m²
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PYKÄLÄ
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että 12. Palosaaren kaupunginosassa Luokkalankadun varrella korttelissa 72 olevat viisi
(5) omakotitalotonttia myydään tarjousten perusteella. Tonteille asetetaan pohjahinnat, minkä
alle niitä ei myydä. Hinnat sidotaan elinkustannusindeksiin joulukuun 2019 pistelukuun 1976.
Perusindeksi on (1951=100). Myyntihintaa ei lasketa, vaikka indeksi pienenee.
Tonttien myynti-ilmoitus julkaistaan Lapin Kansassa, Lounais-Lapissa ja Kemi-Tornio lehdissä
ja näiden lisäksi Tornion seurakunnan kotivivuilla sekä Etuovi.com:issa. Myynnin ajankohta
täsmentyy myöhemmin.
Tonttien ostotarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen Tornion seurakunta, Kirkkokatu 13, 95400 Tornio. Kuoreen merkintä ”Luokkalankadun tontti”. Tarjouksesta tulee
ilmetä ostotarjouksen kohteena oleva tontti, hinta sekä tarjouksen tekijän yhteystiedot. Kirkkoneuvoston valitsema Luokkalankadun työryhmä avaa tarjoukset ja laatii niistä tarjousten avauspöytäkirjan ja yhteenvedon tarjouksista.
Mikäli saadaan ostotarjouksia myyntiin asetetuilla ehdoilla, talouspäällikkö esittelee asian kirkkoneuvostolle. Mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy myyntiehtojen mukaiset ostotarjoukset, kauppa
viedään kirkkovaltuustoon hyväksyttäväksi.
Mikäli tonteista saadaan hinnaltaan yhdenvertaisia tarjouksia, niin silloin suoritetaan arvonta.
Seurakunnalla on oikeus jättää hyväksymättä kaikki tai osa tarjouksista. Mikäli järjestetään uusi
ostotarjouskierros, aikaisempia tarjouksia ei oteta huomioon.
KIRKKONEUVOSTO:
Juha Berg poistui kokouksesta klo 19.12, 37 §:n käsittelyn aikana.
Talouspäällikön päätösesitys hyväksyttiin.
Lisäksi päätettiin, että tonttien lähtöhinnat laitetaan myynti-ilmoituksiin.
Tontit laitetaan maaliskuun loppuun mennessä myyntiin. Myynti-ilmoitus tuodaan 17.3. kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Tarjousten viimeiseksi palautuspäiväksi päätettiin maanantai 17.08.2020.
Kiinteistöpäällikkö Petri Buska poistui kokouksesta 19.52, 37 §:n päätöksen jälkeen.
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PYKÄLÄ

38 §

Tiedotuksia
Kokouksessa ovat nähtävillä:
1. Viranhaltijapäätökset vko:t 4 - 7; kirkkoherra
2. Kirkkohallituksen päätös (kv 10.12.2019 § 50). Päätös asetettu nähtäville 13.2.2020.

PUHEENJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi ja viranhaltijapäätökset hyväksyttiin.
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39 §

Muut mahdolliset asiat

PUHEENJOHTAJA:
Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista.
KIRKKONEUVOSTO:
Muita mahdollisia asioita ei ollut.
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PYKÄLÄ

40 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan ti 18.02.2020 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Tornion kirkkoherranvirastossa, os. Kirkkokatu 13, 95400 Tornio.
Ajalla: Ma 24.02.2020 – ke 25.03.2020 klo 9 - 15.
Ilmoitus nähtävillä olosta on Tornion kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ma 24.02.2020 – ke
25.03.2020 klo 9 - 15.

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
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41 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetun lain (1397/2016, hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn
valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 23-28, 31, 33-35, 37-42 §:t
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: 29-30, 32, 36 §:t
129, 134-135, 139 §: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 6 luvun 72 §:n 2 mom:n,
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
3. laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n 2 mom: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 25 §:n mukaisen kynnysarvon1.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
1. Tornion kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Kirkkokatu 13, 95400 Tornio
Postiosoite: ”
Telekopio:
Sähköposti: tornion.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 29-30, 32, 36 §:t

Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat),
400.000 € (sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
1
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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
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 132-135 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
TORNION KIRKKONEUVOSTO
Käyntiosoite: Kirkkokatu 13, 95400 Tornio
Postiosoite: ”
Sähköposti: tornion.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. 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 tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

Hankintaoikaisun
sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
● Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu
Postiosoite:
PL 189, 90101 Oulu
Puhelin (vaihde):
029 56 42800 (klo 8.00 – 16.15)
Telekopio:
029 56 42841
Sähköposti:
oulu.hao@oikeus.fi
Sähköinen palvelu:
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointi
palvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

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

Valitusaika
30 päivää

● Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Ojakatu 1, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 85, 90101 Oulu
Sähköposti: oulu.tuomiokapituli@evl.fi
2. Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
3. Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n
1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut
tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös
tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon 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 tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta 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
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
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. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä 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.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai
hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua,
joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin hankintalain
75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §: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 oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8
tai 9 §:stä muuta johdu. Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 euroa ja markkinaoikeudessa 2050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4100 €, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6140 €, jos
hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
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42 §

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Mirja-Liisa Lindström päättää kokouksen ja pitää päätöshartauden.

KIRKKONEUVOSTO: __ ja piti päätöshartauden.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.47 ja piti päätöshartauden.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

