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Torstai 23.01.2020 klo 16.30 – 21.06
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
SISÄLLYSLUETTELO:
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Käsiteltävät asiat
4 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
5 § Ei julkinen
6 § Maanvuokrasopimus Tuuliwatti Oy:n kanssa
7 § Suensaaren seurakuntatalon remontti
8 § Suensaaren seurakuntatalon viemärikorjaus
9 § Takuuajan vakuus
10 § Metsäteiden perusparannustyöt
11 § Rahavarojen ja rahoitusomaisuuden tarkastuskertomus vuodelta 2019
12 § Viraston ja taloustoimiston lakisääteinen ruokatauko
13 § Muotokuvan maalauttaminen / Puontila
14 § Nuorisotyönohjaajan eroilmoitus / Partanen
15 § Nuorisotyön virkojen täyttäminen
16 § Avustusanomus / Karun Sirkut ja Eräveljet ry, Meän Eräpartio ry ja Pohjan Tytöt ja Sissit ry
17 § Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuodeksi 2020
18 § Tiedotuksia
19 § Muut mahdolliset asiat
20 § Pöytäkirjan nähtävilläolo
21 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
22 § Kokouksen päättäminen

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Torstai 23.01.2020 klo 16.30 – 21.06
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

1§

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

KIRKKONEUVOSTO:
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen klo 16.53.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio
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2§

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 16.01.2020.

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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3§

Käsiteltävät asiat
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 § Käsiteltävät asiat
4 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
5 § Ei julkinen
6 § Maanvuokrasopimus Tuuliwatti Oy:n kanssa
7 § Suensaaren seurakuntatalon remontti
8 § Suensaaren seurakuntatalon viemärikorjaus
9 § Takuuajan vakuus
10 § Metsäteiden perusparannustyöt
11 § Rahavarojen ja rahoitusomaisuuden tarkastuskertomus vuodelta 2019
12 § Viraston ja taloustoimiston lakisääteinen ruokatauko
13 § Muotokuvan maalauttaminen / Puontila
14 § Nuorisotyönohjaajan eroilmoitus / Partanen
15 § Nuorisotyön virkojen täyttäminen
16 § Avustusanomus / Karun Sirkut ja Eräveljet ry, Meän Eräpartio ry ja Pohjan Tytöt ja Sissit ry
17 § Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuodeksi 2020
18 § Tiedotuksia
19 § Muut mahdolliset asiat
20 § Pöytäkirjan nähtävilläolo
21 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
22 § Kokouksen päättäminen

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään käsiteltävät asiat.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

4§

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 Juhani Viitavaara, Alex Ylinärä ja varalle Juha Berg.

PUHEENJOHTAJA:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat, sekä yksi henkilö varalle.
KIRKKONEUVOSTO:
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juhani Viitavaara, Helena Puontila ja varalle
Juha Berg.
Kokous keskeytettiin klo 16.59.
Nuorisopappi Tuuli Kapraali ja vastaava nuorisotyönohjaaja Katja Konttajärvi esittelivät kokoukselle nuorisotyötä.
Kokousta jatkettiin klo 17.50.

5§

Ei julkinen

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 7(31)

Torstai 23.01.2020 klo 16.30 – 21.06
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio
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6§

Maanvuokrasopimus Tuuliwatti Oy:n kanssa
KIRKKONEUVOSTO 14.5.2019 § 95:
Tornion seurakunnalla on Tornion kaupungissa sijaitsevalla kiinteistöllä 851-410-31-4 KOTAMAA-alue. Tuuliwatti Oy on tarjoutunut vuokraamaan alueen, jonne olisi mahdollista rakentaa
ainakin yksi tuulivoimala. Mika Anttonen tulee kertomaan Tuuliwatti Oy:n mahdollisesta hankkeesta lisää.

LIITTEET:

1. Kartta
2. Maanvuokrasopimusluonnos

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
KIRKKONEUVOSTO:
Mika Anttonen oli estynyt saapumaan kokoukseen. Talouspäällikkö Soile Martikainen esitteli
asiaa lyhyesti kokouksessa.
Asia päätettiin jättää jatkovalmisteluun.
KIRKKONEUVOSTO 23.09.2019 § 207:
Tuuliwatti Oy:n edustaja Mika Anttonen vieraili johtoryhmän kokouksessa 6.9.2019. Paikalla kokouksessa olivat vt. kirkkoherra Matti Salminen, kirkkovaltuuston pj. Arja Karhu, kirkkovaltuuston varapj. Outi Juntti, kirkkoneuvoston varapj. Helena Puontila ja talouspäällikkö Soile Martikainen. Johtoryhmä suhtautui myönteisesti asiaan.
Tuuliwatti Oy on St1 Oy:n ja S-ryhmän S-voiman omistama tuulivoimayhtiö.
Tuuliwatti Oy on suunnittelemassa Tornion Karhakkamaalle lähes 50 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa. Alue sijaitsee välittömässä läheisyydessä jo rakennettua Tuuliwatin Kitkiäisvaaran tuulipuistoa. Alue ei ole poronhoitoaluetta, eikä alueella ole mainittavia luontoarvoja, vaan alue on
pääosin ojitettua metsää.
Lähimpien tuulivoimaloiden etäisyys jokilaaksoon on noin 3,5 km ja muuhun asutukseenkin vähintään aina 2 km. Tuulivoimaloiden rakentuessa, alueelle rakennetaan kattava tieverkosto, jota
maanomistajat voivat hyödyntää. Tuuliwatti vastaa teiden rakentamisesta ja niiden hoi-dosta
tuulivoimaloiden käyttöiän ajan.
Yhden (1) tuulivoimalan vuosittain maksettava vuokra on 5000 euroa (+elinindeksikorotukset).
Seurakunnan kiinteistölle on alustavasti suunnitelmissa luvittaa 1 tuulivoimalaitos, mutta varautua kahden tai kolmekin voimalan sijoittamiseen. Erikseen maksetaan myös rakennettavien
tie- ja kaapelialueiden alle jäävistä maa-alueista, 0,5 euroa/m2 (=5000 euroa/ha).
Tuuliwatti maksaa luvittamisen kaikki kustannukset ja luvitus suoritetaan niin kutsutulla kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin yhteismenettelyllä.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ
LIITTEET:

Maanvuokrasopimus ja kartta (isommassa kartassa keltaisella Tornion seurakunnan alue)

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy maanvuokrasopimuksen Tuuliwatti Oy:n kanssa.
KIRKKONEUVOSTO:
Oscar Toivanen poistui kokouksesta klo 18.30, 210 §:n käsittelyn alkaessa.
Kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa talouspäällikön, kiinteistöpäällikön ja kirkkoherran neuvottelemaan vuokrahintaa ylöspäin.
Kirkkoneuvosto hyväksyi maanvuokrasopimuksen sillä ehdolla, että vuokra nostetaan tasolle
8.000,00 €/tuulimylly.
Kiinteistöpäällikkö Petri Buska poistui kokouksesta klo 19.00, 210 §:n päätöksen jälkeen.
KIRKKONEUVOSTO 22.10.2019 § 236:
Mika Anttonen ilmoitti puhelimitse 16.10.2019, että Tornion seurakunnan vuokrahintapyyntöä
8.000 euroa/tuulimylly ei hyväksytä. Sopimuksia on tehty hintaan 5.000 euroa/tuulimylly.
LIITTEET:

Maanvuokrasopimusluonnos
Kartta

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päättää jatkotoimenpiteistä.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä liitteenä olevan maanvuokrasopimusluonnoksen ja vuokrahinnaksi hyväksyttiin 5.000,00 €/tuulimylly.
Asia esitetään edelleen kirkkovaltuuston kautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille vahvistettavaksi.
Kiinteistöpäällikkö Petri Buska poistui kokouksesta klo 21.25 236 §:n päätöksen jälkeen.
KIRKKOVALTUUSTO 10.12.2019 § 53:
LIITTEET:

1. Maanvuokrasopimusluonnos
2. Kartta

KIRKKOVALTUUSTO:
Asia päätettiin jättää pöydälle lisäselvityksiä varten.
Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ
KIRKKONEUVOSTO 23.01.2020 § 6:
Kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen 10.12.2019 on saatu lisätietoja hankkeesta. Hanke edellyttää ns. YVA-menettelyä (ympäristön vaikutusten arviointi), jossa selvitetään mm. vaikutukset
yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön, maisemaan, kasvillisuuteen, eläimiin, suojelukohteisiin, maa- ja kallioperään sekä pinta- ja pohjavesiin, ilmastoon ja ilmanlaatuun yms. asioihin.
TuuIiwatti Oy:n ja Tornion seurakunnan välisessä sopimuksessa tulisi ottaa huomioon YVAmenettely siten, että sen seurauksena ei aiheudu kustannuksia seurakunnalle toimenpiteistä,
jotka eivät ole olleet sopijapuolilla tiedossa sopimusta tehtäessä.
VIITE:

Akaan Karhunkankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan ja YVA:n yhteismenettely.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Tuulimyllystä saatava vuokra on 5.000 euroa/vuosi. Riskien hallinnan kannalta saatava korvaus
on pieni. Saatavaa vuokratuottoa tulisi verrata vuokraamisen riskeihin. Esitän, että vuokrasopimusta ei tehdä Tuuliwatti Oy:n kanssa tässä vaiheessa eikä näillä ehdoilla.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Asia esitetään tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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7§

Suensaaren seurakuntatalon remontti
KIRKKONEUVOSTO 20.2.2019 § 38:
Suensaaren seurakuntatalon olo/alasalin remontti on vuoden 2019 talousarviossa. Kustannusarvio remontille on 144.500 euroa. Tarkoituksena on tehdä olo/alasalin lattia/seinäkunnostus ja
ikkunoiden uusiminen olosali/alasali/kappeli ja alaeteiseen. Näiden tehdään sisämaalaustöitä ja
laitetaan kuntoon seurakuntasalin akustointi. Tarkemmat tiedot löytyvät liitteenä olevasta investointiesitys-lomakkeesta vuodelle 2019.
Kiinteistöpäällikkö Martti Kerimaa on pyytänyt suunnittelutarjousta Suensaaren seurakuntatalon
ala/olosalin remontin rakennus-rakenne-rakennetekniset suunnittelu/asiantuntijapalvelusta.
Tilassa on havaittu sisäilmaongelma ja Tornion kaupungin terveystarkastaja on asettanut tiloihin
käyttörajoitteen.

LIITTEET:

1. Terveystarkastajan lausunto 1.6.2017
2. Tarjouspyyntö suunnittelutyöstä
3. Tarjousten avauspöytäkirja 8.2.2019
4. Suunnittelutarjoukset
5. Inspectan sisäilmatarkastus 23.5.2017
6. Inspectan kuntotutkimus 15.3.2016
7. Investointiesitykset vuodelle 2019, Suensaaren olosalin/alasalin osuus

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Kirkkoneuvosto päättää suunnittelijan valinnasta ja siitä, onko tiloissa tarpeen tehdä vielä lisätutkimuksia kustannusarvion tarkentamiseksi.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä edullisimman Jorma Heininen Insinööritoimisto Rak-Tor Oy:n
tarjouksen.
Lisäksi päätettiin, että Suensaaren srk-talon korjausta varten perustetaan ohjaustyöryhmä, jonka jäsenet ja valtuudet valmistellaan seuraavaan kokoukseen.
KIRKKONEUVOSTO 28.05.2019 § 126:
Insinööritoimisto Rak-Tor Oy (Antero Kinnunen) on pyytänyt tarjouksia Suensaaren seurakuntatalon ala/olosalin ikkunanvaihto ja lattiaremontista. Tarjouspyyntö sisältää myös kappelin ja eteisen lattiakorjausten optiohinnan.
Halvimman tarjouksen on jättänyt olo-/alasalin osalta tilaajan esittämällä aikataululla LänsiLapin maalauspalvelu Oy hintaan 190 379,68 € sis. ALV 24 %.
Halvimman tarjouksen on jättänyt olo-/alasalin osalta urakoitsijan esittämällä aikataululla LänsiLapin maalauspalvelu Oy hintaan 170 472,72 € sis. ALV 24 %.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ
Halvimman kokonaistarjouksen, joka sisältää olo-/alasalin, eteisen ja kappelin on jättänyt tilaajan esittämällä aikataululla TSV-rakennus Oy hintaan 258 912,00 € sis. ALV 24%
Urakoitsijoiden antamat tarjoushinnat eritelty liitteessä.
VIITE:

Työselitys ja urakkatarjoukset.

LIITTEET:

1. Tarjousten avauspöytäkirja ja liite
2. Tarjouspyyntö
3. Piirustuksia

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Vuoden 2019 talousarviossa on Suensaaren olo-/alasalin remonttiin budjetoitu 144.551 euroa
sis. alv. Talousarviobudjetissa ei ole mukana kappelin eikä käytävän lattioiden korjausta. Edullisin tarjous (urakoitsijan esittämällä aikataululla 5.8. - 6.12.2019) on olo/alasalin remontin osalta
170 472,72 € sis. alv. Asbestipurkutöistä on pyydetty erillinen tarjous (kts. § 139). Asbestipurkutöiden osuus on edullisimman tarjouksen mukaan 3.224,00 euroa. Urakan kokonaishinta olisi
173.696,72 euroa. Talousarviossa oleva budjetti ylittyisi 29.145,72 euroa. Esitän, että remontoidaan ainoastaan olo-/alasali ja toteutetaan remontti 2.1. – 4.5.2020, josta edullisimman tarjouksen on jättänyt Länsi-Lapin maalauspalvelu Oy hintaan 170 472,72 € (sis. ALV 24 %). Siirretään vuodelle 2019 varattu määrärahaosuus 144 551,00 € siirtomäärärahana vuodelle 2020.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTO 23.1.2020 § 7:
Urakkasopimuksen tekovaiheessa havaittiin urakoitsijan kanssa käydyn neuvottelun tuloksena,
että saapuneiden tarjousten avaustilanteessa tapahtuneen tarjouslomakkeen tulkintavirheen
vuoksi päätöksentekoon on lähtenyt virheellistä tietoa liittyen optioalueen (eteinen, käytävä ja
kappeli) hinnoitteluun.
Urakoitsijan tarjouslomake on tarjouspyynnön mukaisesti laadittu ja kokonaisurakkahinta
170 472,72 € (sis. alv 24 %) sisältää myös optiona olleen eteisen, käytävän ja kappelin tilat, joiden osuus kokonaisurakasta 65.653,04 euroa (sis. alv 24 %).
Urakoitsijan kanssa käydyssä neuvottelussa havaitun tulkintavirheen oikaisu ei vaikuta muiden
tarjouksen toimittaneiden urakoitsijoiden sijoittautumiseen tarjouskilpailussa.
VIITTEET:

1. Tarjousten avauspöytäkirja
2. Urakkatarjoukset
3. Tarjouspyyntö ja lisäkirje
4. Työseloste

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että hankintapäätöksessä olevaan urakka-alueen laajuuteen lisätään optiona ollut eteisen, käytävän ja kappelin tilat. Hankinnan kokonaishinta 170 472,72 € (sis. alv 24 %) säilyy samana kuin aiemmassa päätöksessä vain urakka-alueen laajuus oikaistaan sisältämään optioalue.
jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.
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KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.
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8§

Suensaaren seurakuntatalon viemärikorjaus
Suensaaren srk-talon viemäreitä on korjattu vuosien saatossa pienissä osissa sukittamalla.
Yleisten wc-tilojen viemärirungon valurautaiset putkiosuudet on korjattu sukittamalla. WC-tilojen
ja pihalla sijaitsevan tarkastuskaivon välisellä putkiosuudella on osuus, joka on muoviputkea.
Muoviputken ja valurautaputken liitos on yhdessä kohdassa painunut n. 1-2 cm, tästä aiheutuu
viemärin tukosten lisääntyminen kyseisellä putkiosuudella.
Vaihtoehtoisia korjausmenetelmiä on kartoitettu lvi-suunnittelijan Tuomo Lämsän ja LVIKilpimaan kanssa.
Menetelmä 1. Puretaan diakoniatoimiston lattia ja kaivetaan esiin 3 m syvyydessä olevat viemäriputket ja korjataan liitos/putkiasennukset kuntoon. Tämän jälkeen lattian alustäytön takaisin
asennus ja lattiarakenteiden jälleenrakennus.
Kustannusarvio menetelmä 1. -> n. 21 000 € alv 0 %
Menetelmä 2. Sukitetaan painunut putkiosuus ulkoa tarkastuskaivolta käsin. Tällä menetelmällä
painunut putkiliitoskohta tiivistyy ja pykälä loivenee sekä tukosten aiheutumisen riski vähenee.
(Tällä menetelmällä ei voida taata 100 % tukosten poistumista)
Kustannus menetelmä 2. -> 4950 € alv 0 %

LIITE:

Kartta ja kuva kohteesta

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että korjataan kohde vaihtoehto 2 mukaisesti, jolloin kustannusarvio olisi 4.950 euroa,
alv 0 %.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 14(31)

Torstai 23.01.2020 klo 16.30 – 21.06
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

9§

Takuuajan vakuus
KIRKKONEUVOSTO 18.5.2016 § 64:
Urakkasopimuksissa on ollut vaatimuksena, että urakoitsijan tulee toimittaa takuuajan vakuus.
Vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Vakuus annetaan pankkitakauksena,
joka maksaa urakoitsijalle 300 - 400 euroa. Takuuaika on silti, vaikka ei takuuajan vakuutta
saadakaan. Urakkasopimuksessa on kohta, jossa takuuaika määritellään.
Tilintarkastaja Aarne Pohjolan kanssa on keskusteltu asiasta ja hänen mielestään voitaisiin
määritellä urakkasumma, josta ei takuuajanvakuutta vaadita. Tilintarkastaja ehdotti, että 10.000
euron urakasta ei takuuajan vakuutta vaadittaisi.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että alle 10.000 euron urakasta ei vaadita takuuajan vakuutta.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTO 23.1.2020 § 9:
Pankkitakaus maksaa urakoitsijalle 300 - 400 euroa. Tämä summa lasketaan urakan hintaan eli
käytännössä seurakunta maksaa urakkahinnassa 300 - 400 euroa ylimääräistä, jotta saa minimissään 200 euroa pankkitakauksen takuuajalle.
Nykyinen urakkasumman alaraja on 10 000 euroa, takuuajan vakuus tästä summasta on 200
euroa ja tästä pankki veloittaa urakoitsijaa 300 - 400 euroa.
Ehdotuksen mukaisen uuden alarajan 50 000 euroa myötä takuuajan vakuuden minimisumma
olisi 1000 euroa.
Joka tapauksessa urakoissa on 2 vuoden takuuaika, jonka aikana urakoitsija on velvoitettu korjaamaan takuun alaiset puutteet kustannuksellaan.
Tilintarkastaja Aarne Pohjolan kanssa on keskusteltu asiasta ja hänen mielestään kirkkoneuvosto voi harkita mikä on sopiva urakkasumma, josta takuuajan vakuutta ei pyydettäisi.
TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän että urakkasopimuksissa vaadittavan takuuajan vakuuden osalta urakkasumman alarajaa nostetaan 50 000 euroon alv 0 %. Josta tulee takuuajan vakuuden vähimmäismääräksi
1.000 euroa.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 15(31)

Torstai 23.01.2020 klo 16.30 – 21.06
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

10 §

Metsäteiden perusparannustyöt
Tornion seurakunnalla on Thurevik niminen kiinteistö (851-421-8-15-0) jossa sijaitsee Pesämaan metsätie ja Viitakosken-Kortenivan yksityistie. Näille kahdelle tielle on tulossa teiden perusparannuskorjaus. Tieyksikkölaskelman mukaan Tornion seurakunnalla on metsää 187,75 ha
näiden tieosuuksien varrella. Hanke toteutetaan niin, että maaliskuussa 2020 on kilpailutus ja
touko-kesäkuun aikana toteutus.
Tien perusparannuksen hyötyjä ovat mm:
- nostaa kiinteistön arvoa
- nostaa puun hintaa ja helpottaa puukuljetuksia
- helpottaa metsänhoito- ja hakkuutöiden tekoa
Pesämaan metsätien kokonaispituus on 10,25 km ja Tornion seurakunnan metsäpalstat ovat 9
kilometrin päässä. Tieyksikön hinta on 6,08 euroa/yksikkö. Tornion seurakunnalla on yksiköitä
5.174 kpl.
Pesämaan metsätien kokonaiskustannus on 186.290,84 euroa. Tornion seurakunnan osuus
tästä on 31.454,27 euroa + alv 24 %. Hankeosa 1 (suunnittelu) kustannus 4.317,81 euroa ja
hankeosa 2 (toteutus) kustannus 27.136,46 euroa + alv. Kulut jakautuvat kahdelle vuodelle,
vuonna 2020 50 % ja 2021 50 %.
Hankkeeseen ollaan hakemassa Kemera-tukea mutta seurakunnalla julkisyhteisönä ei ole sitä
mahdollista saada.
Viitakosken-Kortenivan yksityistien kokonaispituus on 3,5 km. Tieyksikön hinta on 3,33 euroa/yksikkö. Tornion seurakunnalla on tieyksiköitä 1878 kpl. Tien perusparannusmeno on kokonaisuudessaan 88.548,30 euroa. Tornion seurakunnan osuus tästä on 6.241,78 euroa + alv 24
%. Hankeosa 1 (suunnittelu) kustannus 616 euroa ja hankeosa 2 (toteutus) kustannus 5.625,78
euroa + alv. Kulut jakautuvat kahdelle vuodelle, vuonna 2020 50 % ja 2021 50 %.

VIITE:

Taustatietoa metsäautotien perusparannuksesta
Kaikkien osakkaiden maksuunpanoluettelot ja tieyksikkölaskelmat

LIITTEET:

1. Kartat alueista
2. Tornion seurakunnan osuuksista maksuunpanoluettelot ja tieyksikkölaskemat alueista Pesämaan metsätie ja Viitakoski-Korteniva-Saara yksityistiet

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että Tornion seurakunta osallistuu metsäteiden perusparannushankkeen kustannuksiin
ja tekee 25.000 euron lisätalousarvion kattaakseen vuoden 2020 kulut. Toinen puoli kuluista
25.000 euroa otetaan huomioon vuoden 2021 talousarviossa.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 25.000,- euron lisätalousarvion hyväksymistä.
Petri Buska poistui klo 19.03, 10 §:n päätöksen jälkeen.
Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 16(31)

Torstai 23.01.2020 klo 16.30 – 21.06
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

11 §

Rahavarojen ja rahoitusomaisuuden tarkastuskertomus vuodelta 2019
Kirkkoneuvoston 20.2.2019 § 31 keskuudestaan valitsemat pankkitilien, rahoitusarvopapereiden ja testamenttivarojen tarkastajat tarkastavat seurakunnan rahoitusomaisuuden ja antavat
muistion kirkkoneuvostolle. Tarkastus on suoritettu 31.12.2019.

LIITE:

Muistio rahavarojen ja rahoitusomaisuuden tarkastuksesta 31.12.2019.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Kirkkoneuvosto merkitsee muistion tietoonsa.
Rahavarojen ja rahoitusomaisuuden muistio on annettu 16.1.2020 tiedoksi myös tilintarkastajalle.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 17(31)

Torstai 23.01.2020 klo 16.30 – 21.06
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

12 §

Viraston ja taloustoimiston lakisääteinen ruokatauko
Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston aukioloajat on yhtenäistetty 1.1.2020.
Uudet aukioloajat ovat klo 9.00 - 15.00. Lounastauko 11.30-12.00, jolloin ovet ovat kiinni. Edellämainitulla tavalla on sovittu 19.11.2019 välittömässä käsittelyssä (yt-sopimus 4 § 2 momentti).
Asia on annettu tiedoksi yhteistyötoimikunnalle 4.12.2019 ja kirkkoneuvostolle 17.12.2019 §
278. Kirkkoneuvoston päätöksessä todettiin, että kirkkoherranvirastoa ja taloustoimistoa ei suljeta ruokatunnin ajaksi vaan ruokatunnit porrastetaan.
KirVESTES 155 § 1 momentissa säädetään päivittäisestä lepoajasta (ruokatauko): Jos viranhaltijan / työntekijän päivittäinen työaika on pidempi kuin 7 tuntia eikä hänen työpaikalla olonsa ole
työn jatkumisen kannalta välttämätöntä, hänelle annetaan työpäivän aikana puoli tuntia kestävä
lepoaika, jonka aikana hän saa poistua työpaikaltaan. Lepoaikaa ei lueta työaikaan. Jos viranhaltijan / työntekijän kanssa sovitaan, voidaan päivittäinen lepoaika antaa tunnin mittaisena.

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Työntekijöiden taholta on tullut tiedusteluja, kuinka heille taataan lakisääteinen 30 minuutin ruokatauko silloin, jos työntekijöitä on paikalla vain yksi. Varsinkin lomakausina tilanne saattaa olla,
että paikalla on vain yksi henkilö.
Esitän, että kirkkoneuvosto käsittelee asian uudelleen.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto päätti pitäytyä aikaisemmassa päätöksessään.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 18(31)

Torstai 23.01.2020 klo 16.30 – 21.06
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

13 §

Muotokuvan maalauttaminen / Puontila
Tornion seurakunnassa on jo seurakuntayhtymän ajoilta muodostunut perinteeksi maalauttaa
muotokuva seurakunnan vakinaisista kirkkoherroista. Nyt on noussut esille, että Martti Puontilan
muotokuva puuttuu. Hän on toiminut vakituisena kirkkoherrana Karungin seurakunnassa
1.2.1987 – 31.12.2006 ja seurakuntien yhdistyttyä Tornion seurakunnassa vv. 1.8.2013 –
30.9.2016 sekä kappalaisena Tornion seurakunnassa 1.1.2007 – 31.5.2012.
Alustavasti on selvitelty mahdollisia taiteilijoita mm. Aineen taidemuseon johtajan avustuksella ja
muutamia varteenotettavia nimiä on noussut esille.

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että kirkkoneuvosto tekee päätöksen muotokuvan maalauttamisesta.
Hanketta varten täytyy tehdä lisätalousarvio, joka on suuruudeltaan 8.000,KIRKKONEUVOSTO:
Helena Puontila jääväsi itsensä poistuen paikalta 13 §:n ajaksi.
Kirkkoneuvosto päätti, että muotokuvien maalauttamisesta luovutaan.
Kirkkoneuvosto linjasi asiaa siten, että Martti Puontila sekä tulevat vakinaisessa virassa olevat
kirkkoherrat kutsutaan valokuvattavaksi.
Tämän pykälän osalta pöytäkirjan tarkastajana toimii Juha Berg.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 19(31)

Torstai 23.01.2020 klo 16.30 – 21.06
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

14 §

Nuorisotyönohjaajan eroilmoitus / Partanen
Nuorisotyönohjaaja Erkki Partanen on ilmoittanut eroavansa nuorisotyönohjaajan virasta
1.4.2020 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

LIITE:

Eroilmoitus / 13.1.2020

PUHEENJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto toteaa eron.
KIRKKONEUVOSTO:
Todettiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 20(31)

Torstai 23.01.2020 klo 16.30 – 21.06
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

15 §

Nuorisotyön virkojen täyttäminen
Tornion seurakunnassa on vapautunut nuorisotyönohjaajan virka 1.12.2019 alkaen ja toinen
virka vapautuu 1.4.2020 alkaen.

PUHEENJOHTAJA:
1. Esitän, että virat julistetaan haettavaksi liitteenä olevien ilmoitusten mukaisesti.
2. Esitän, että ilmoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Tornion seurakunnan omilla verkkosivuilla ja Lounais-Lappi-lehdessä sekä lyhennelmä Kotimaa-lehdessä.
3. Perustetaan rekrytointityöryhmä, joka valitsee haastatteluun kutsuttavat ja suorittaa haastattelun ja tekee oman esityksen valittavista henkilöistä. Työryhmään kuuluvat kirkkoherra,
nuorisotyöstä vastaava pappi Tuuli Kapraali, nuorisotyön lähiesimies Katja Konttajärvi ja 2
neuvoston jäsentä.
LIITTEET:

Ilmoitukset avoimista viroista

KIRKKONEUVOSTO:
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Rekrytointityöryhmään nimettiin Mirja-Liisa Lindström, Tuuli Kapraali, Katja Konttajärvi ja
kirkkoneuvoston edustajiksi kirkkoneuvoston varapj. Helena Puontila ja jäsenet RiikkaSisko Tapojärvi ja Marja-Liisa Husa.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 21(31)

Torstai 23.01.2020 klo 16.30 – 21.06
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

16 §

Avustusanomus / Karun Sirkut ja Eräveljet ry, Meän Eräpartio ry ja Pohjan
Tytöt ja Sissit ry
Anomus:
”Partiolippukunta Karun Sirkut ja Eräveljet ry (Karunki), Pohjan Tytöt ja Sissit ry (Tornio) ja
Meän Eräpartio ry (Tornio) anomme avustusta linja-autokuljetukseen 8.2. – 9.2.2020 Kolarissa
järjestettävään Lapin Partiolaisten Partiotahti Rohki Tykti –tapahtumaan. Tapahtumaan osallistuu Karungin ja Tornion partiolaisia noin 80 henkilöä iältään 7 – 17 vuotiaita ja johtajina sekä
saattajina vanhempia ja lippukunnan aikuisia sekä muita vapaaehtoisia. Linja-autokuljetuksen
hinta on 1.500,- euroa. Edullisin tarjous saatiin E Jussila Ky:stä.
Partiotahti on partiolaisten perinteinen, vuosittain toistuva, tapahtuma viikonloppu, johon on lippukunnissa ollut aina innokas osanotto. Partiolippukunnat toimivat vapaaehtoisvoimin ja varat
ovat erittäin rajalliset ja vähäiset. Partiotahtiin osallistumismaksu on 45,-/henkilö ja lisäksi kyytimaksu 25,-/henkilö. Monissa perheissä taloudellinen tilanne on haastava ja mikäli perheistä on
lähdössä useampi partiolainen, kustannus on suuri ja joskus jopa este lapsen osallistumiselle.
Avustuksen avulla saisimme mahdollisimman usealle lapselle mahdollisuuden osallistua tapahtumaan.
Partiotahti on vuosittainen tapahtuma kaikille isäkausille ja on tärkeä osa lappilaista partiota.
Partiotahti on Lapin Partiolaisten perinteinen tapahtuma, joka kerää vuosittain noin 400 lappilaista partiolaista yhteen. Tapahtuman nimi oli aikaisemmin Hiljaiset Päivät, jotka järjestettiin
ensimmäisen kerran 1970-luvun alussa. Tavoitteena on saada kaikkien ikäkausien partiolaiset
elämyksellisten kokemusten viikonloppuun perimmäisten kysymysten äärelle.
Rohki Tykti alkaa lauantaina yhteisillä avajaisilla, jonka jälkeen ikäkaudet sudenpennuista tarpojiin lähtevät omiin ikäkausiohjelmiinsa. Sudenpennuille ja seikkailijoille on yhteinen ohjelma ja
tarpojille oma ohjelmansa. Samoajat ja vaeltajat ovat päivän palvelutehtävissä ja pääsevät illalla oman ohjelmansa pariin.
Lauantaina päivällisen jälkeen järjestetään partiomessu. Partiomessulle järjestetään vaihtoehtoinen tunnustukseton iltanuotio niille, jotka eivät katsomuksensa vuoksi osallistu kristilliseen
ohjelmaan.
Sunnuntaina aamiaisen jälkeen on vielä pieni pala ohjelmaa eri ikäkausille, jonka jälkeen siirrytään lounaan ja majoitustilojen siivouksen pariin. Samoajat ja vaeltajat jatkavat palvelutehtävissään. Tahti päättyy yhteisiin päättäjäisiin.
Toivomme myönteistä päätöstä anomukseemme.
Yhteistyöterveisin
Karun Sirkut ja Eräveljet ry / Tarja Mäkelä
Meän Eräpartio ry / Hugo Helminen
Pohjan Tytöt ja Sissit ry / Hannu-Pekka Autti”

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

jatkuu…

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Torstai 23.01.2020 klo 16.30 – 21.06
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ
LIITE:

Anomus / 13.1.2020
Vuonna 2018 avustusta on myönnetty 800,- ja vuonna 2019 avustusanomusta ei ole tullut.
Vuoden 2020 talousarvion laadinnan yhteydessä tarkoitusta varten on varattu 1.200,- euron
määräraha tilille Partiotyö / kuljetuspalvelut / 438600.

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että myönnetään 1.200,- kuljetusavustusta. Avustus maksetaan vuoden 2020 talousarvioon tarkoitusta varten varatusta määrärahasta (tili: Partiotyö / kuljetuspalvelut / 438600).
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Torstai 23.01.2020 klo 16.30 – 21.06
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

17 §

Kirkkovaltuuston sihteerin valinta vuodeksi 2020
KIRKKONEUVOSTO 23.01.2020 § 17:
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:n mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii
ja sen muistakin tehtävistä huolehtii kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa valittu sihteeri.

PUHEENJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston sihteerin vuodeksi 2020.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Torstai 23.01.2020 klo 16.30 – 21.06
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

18 §

Tiedotuksia
Kokouksessa ovat nähtävillä:
1.
2.
3.
4.
5.

Viranhaltijapäätökset vko 3 saakka; kirkkoherra.
Nimikkosopimus Kansanlähetyksen kanssa.
Lähetystyön palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa.
Yhteistyösopimus 2020 Kaleva Media / Lapin Kansa.
Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut nimikkosopimukset.

PUHEENJOHTAJA:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen.
KIRKKONEUVOSTO:
Merkittiin tiedoksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Torstai 23.01.2020 klo 16.30 – 21.06
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

19 §

Muut mahdolliset asiat

PUHEENJOHTAJA:
Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoherra tiedotti:
1. Ehtoollisavustaja-/seurakunta-avustajakoulutus.
2. Pianon hankinta Karungin kirkkoon. Kirkkoneuvosto kehotti jatkamaan kilpailutusta.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka
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Torstai 23.01.2020 klo 16.30 – 21.06
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

20 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan to 23.01.2020 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Tornion kirkkoherranvirastossa, os. Kirkkokatu 13, 95400 Tornio.
Ajalla: Ke 29.01.2020 – to 27.02.2020 klo 9 - 15.
Ilmoitus nähtävillä olosta on Tornion kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ke 29.01.2020 – to
27.02.2020 klo 9 - 15.

PUHEENJOHTAJA:
Hyväksytään.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.
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21 §

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 ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 1-4, 11-12, 14-15, 17-22 §: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: 6, 8-9, 16 §: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: 10, 13 §:t
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 6 luvun 72 §:n 2 mom:n,
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
3. hallintolainkäyttölain 5 §: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: 5, 7 §:t

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: 6, 8-9, 16 §:t
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksian-

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

Valitusosoitus liitteenä.
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non 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: 5, 7 §:t
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.
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Valitusaika
30 päivää
30 päivää

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 29(31)

Torstai 23.01.2020 klo 16.30 – 21.06
Parasniemen pappila, Parasniementie 114, 95450 Tornio

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.
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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.
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22 §

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

KIRKKONEUVOSTO: __ ja piti päätöshartauden.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.06 ja piti päätöshartauden.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kv.
kn.

Otteen oikeaksi todistaa:

