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

Kirkkoneuvoston päätös:
Puheenjohtaja piti hartauden, totesi läsnäolijat ja avasi kokouksen klo 16.45.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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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, asialista ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostin välityksellä 19.10.2021
kirkkoneuvoston 23.02.2021 44 §:ssä tehdyn päätöksen mukaisesti.

Puheenjohtajan päätösesitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Käsiteltävät asiat
166 § Kokouksen avaus
167 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
168 § Käsiteltävät asiat
169 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
170 § ALOITE: Historiallisesti arvokkaiden hautojen hoitaminen
171 § Hautausmaakatselmusten muistio tiedoksi
172 § Parasniemen hautausmaan laajennus
173 § Toimitilahuoltajan valinta
174 § Yhteistyösopimus Kivirannan Senioritalo / Tornion seurakunta
175 § Vuokrasopimuksen jatkaminen / Rantakallio Tapani
176 § Vuokrasopimuksen jatkaminen / Suomalainen Tauno
177 § Hautamuistomerkkisuunnitelma / Jari Vesa
178 § Tontin ostotarjous K & I Säily Oy
179 § Kiinteistötraktori hautausmaalle
180 § Hautojen kesähoitohinnasto alkaen 1.1.2022
181 § Suensaaren hautausmaan vuosihaastehaudat
182 § Vuoden 2022 talousarvion raami
183 § As Oy Lapinvoudin hissiremontti
184 § ALOITE: Parasniemen alueen maiseman siistiminen
185 § Tornion seurakunnan valmiussuunnitelma
186 § Sähköiseen arkistointiin siirtyminen
187 § Koulutussuunnitelma vuodelle 2022
188 § Suensaaren srk-talon lämmönvaihtimet
189 § Muut mahdolliset asiat
190 § Tiedotuksia
191 § Pöytäkirjan nähtävilläolo
192 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
193 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtajan päätösesitys:
Hyväksytään käsiteltävät asiat.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.
Käsittelyjärjestystä päätettiin muuttaa siten, että 169 §:n jälkeen käsitellään 184 §, jonka
alkuun oli kutsuttu maisema-arkkitehti Elina Söderström esittelemään suunnitelmaansa ja
tämän jälkeen päätettiin käsitellä 172 §, 173 § ja 179 §. Näiden pykälien käsittelyyn oli kutsuttu
mukaan vastaava hautausmaanhoitaja Jukka Bomström.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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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 Helena Puontila.

Puheenjohtajan päätösesitys:
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat, sekä yksi henkilö varalle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juhani Viitavaara, Alex Ylinärä ja varalle
Helena Puontila.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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ALOITE: Historiallisesti arvokkaiden hautojen hoitaminen
Pirjo Kaarlelan aloite 26.8.2021:
Seurakunta ja museo järjestivät hautausmaille mielenkiintoisen kierroksen 23.-25.8, jossa Ilkka
Teerijoki kertoi Tornion historian kannalta tärkeistä henkilöistä. Valitettavasti ko. henkilöiden
hautapaikat ovat ala-arvoisessa kunnossa. Esitänkin nyt, että seurakunta poistaa reunakivet
haudoilta ja nurmettaa ne. Seurakuntaneuvosto voisi lähestyä esim. paikallisia Rotary ja Lions
yhdistyksiä rahoittamaan hautakivien kunnostuksen.
Tornion seurakunnan talouspäällikkö on ollut yhteydessä Tornionlaakson museon edustajiin
aloitteen johdosta. Tornionlaakson museon näkemyksen mukaan hautausmaat ja kirkkotarhat
ovat museoiden ohella tärkeimpiä muistin näyttämöitä ja kotipaikkatietouden kulmakiviä.
Merkkihenkilöiden haudat ovat erittäin olennainen osa tätä tietoutta.
Hautausmaa ilmentää omalla tavallaan oman lähiympäristönsä kulttuuriperintöä. Muistomerkit, ristit ja kivet sekä niihin liittyvä muut rakenteet (reunakivet ja aidat jne.) ovat kiinteä
osa kaupungin historiaa ja menneisyyttä. Ne kuvastavat ajankohtansa yleisiä käsityksiä
muistamisen tavoista ja oman aikakautensa ihanteista.
Tornionlaakson museon näkemyksen mukaan reunakiviä ei tulisi poistaa vanhoilta haudoilta.
Hautausmailla tulee myös näkyä eri ikäiset alueet, ne ilmentävät eri aikakausien tyylipiirteitä
ja hautaamisen tapaa. Reunakivettömyys kuuluu nykypäivän hautausmaille, mutta ei
vanhoille.
Hautausmaiden katselmuksesta 24.9.2021 keskusteltiin myös aiheesta. Toimikunta oli samaa
mieltä Tornionlaakson museon edustajien kanssa reunakivistä ja hautojen nurmettamisesta.
Toimikunnan mielestä myös hautakivet ilmentävät omalla tavallaan kulttuuriperintöä ja niissä
on hyvä näkyä vanha aikakausi. Mikäli hautamuistomerkki kunnostetaan, siitä tulee uuden
näköinen ja vanha kulttuuriperinnön vivahde katoaa. Toimikunta ehdottaa, että näihin
Tornion kaupungin merkkihenkilöiden hautamuistomerkkeihin voisi kiinnittää pienen laatan,
jossa näkyy henkilön nimi, syntymävuosi ja kuolinvuosi mutta että hautakiviä ei kunnosteta.

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että seurakunta toimii Tornionlaakson museon näkemyksen mukaan, eikä poista
haudoilta reunakiviä, eikä myöskään nurmeta niitä. Hautakivien pinta siistitään ja haudoille
lisätään hiekkaa. Laattoja ei toistaiseksi vielä asenneta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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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
24.9.2021.
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 / 24.9.2021

Talouspäällikön päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Parasniemen hautausmaan laajennus
Kirkkoneuvosto 30.6.2021 § 124:
Kiinteistöpäällikkö Petri Buska on pyytänyt tarjouksia Parasniemen hautausmaan laajennusosan urakasta. Maanrakennusurakka on pääurakka, johon sisältyy kesävesi-, viemäröinti- ja
sähkötyöt.
Tarjouksia pyydettiin seitsemältä (7) eri yritykseltä. Todettiin, että määräaikaan 21.6.2021 klo
12.00 mennessä tarjouksia oli tullut kaksi (2) kpl. Todettiin, että tarjoukset olivat
tarjouspyynnön mukaiset.

LIITTEET:

1. Urakkatarjouspyyntö
2. Tarjousten avauspöytäkirja

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että hautausmaan laajennuksen hankinta keskeytetään urakkahintojen ylittäessä huomattavasti kustannusarvion. Selvitetään laajennuksen rakentamisen aikataulun
muutoksen sekä tarvittavien tarvikkeiden hankinnan muuttamisen tilaajan hankittavaksi
tuomat mahdollisuudet.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto 26.10.2021 § 172:
Parasniemen hautausmaan laajennus aloitetaan ajamalla hautausmaalle täyttöhiekkaa.
Tornion seurakunta on pyytänyt tarjousta täyttöhiekan toimituksesta Parasniemen hautausmaalle rakennettavalle laajennusalueelle. Alustava toimitusaika: viikoilla 46 ja 47.
Kiinteistöpäällikkö Petri Buska on pyytänyt tarjouksia Parasniemen hautausmaan laajennusosan täyttöhiekan hankinnasta toimitettuna laajennusosan alueelle. Pyydetty määrä 2600
irto m³.
Tarjouksia pyydettiin kolmelta (3) eri toimijalta. Tornion rakennussora Oy:ltä, KTK-Tornio
Oy:ltä ja Maansiirto Mykkälältä.
Määräaikaan 13.10.2021 klo 14.00 mennessä tarjouksia oli tullut kahdelta (2) yritykseltä.
Tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaiset. Tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen ovat
jättäneet seuraavat yritykset Tornion rakennussora Oy ja KTK-Tornio Oy. Edullisin tarjous
saatiin KTK-Tornio Oy:ltä hintaan 23.312,00 euroa sis. alv.
LIITTEET:

1. Urakkatarjouspyyntö
2. Tarjousten avauspöytäkirja

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että hyväksytään KTK-Tornio Oy:n tarjous hintaan 23.312,00 euroa sis. alv.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.
Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Toimitilahuoltajan valinta
Kirkkoneuvosto 30.06.2021 § 129:
Tornion seurakunnalla on ollut avoimena 2-vuoden määräaikaisen toimitilahuoltajan paikka.
Työ alkaa 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan. Työaika on 38 tuntia 15 minuuttia/vko. Palkkaus
sijoittuu kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmään 402. Peruspalkan lisäksi
maksetaan mahdollista vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa työkokemuksen perusteella. Koeaika on 6 kuukautta.
Tehtävän pääasiallinen sisältö on Tornion seurakunnan kiinteistöjen ylläpitosiivous ja
perussiivoukset sekä mahdolliset pienimuotoiset emännän tehtävät. Tehtävään sisältyvät
myös kiinteistöjen ylläpidosta, kunnosta ja irtaimistosta huolehtiminen.
Hakuaika päättyy 22.6.2021. Haastattelut suoritetaan 28.6.2021.

LIITE:

Haastattelumuistio 28.6.2021

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että toimitilahuoltajan/siivoojan toimeen valitaan Katja Pirinen. Hänellä on
laitoshuoltajan ammattitutkinto sekä hotelli-, ravintola ja suurtalousalan sekä kokin tutkinnot.
Lisäksi monipuolinen ja pitkä työkokemus toimitilahuoltajan työtehtävistä. Hakija osoitti
haastattelussa palveluhenkisyyttä, oma-aloitteellisuutta ja organisointikykyä.
Aloitus 9.8.2021.
Varalle valitaan Niina Hannu.
Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.
Kiinteistöpäällikkö Petri Buska poistui klo 18.26, 129 §:n päätöksen jälkeen.
Kirkkoneuvosto 26.10.2021 § 173:
Kirkkoneuvosto valitsi 2-vuoden määräaikaiseen toimitilahuoltajan toimeen Katja Pirisen ja
varalle Niina Hannun. Katja Pirinen ilmoitti, että ei ota paikkaa vastaan. Varalle valittu Niina
Hannu otti paikan vastaan ja aloitti toimessa 1.9.2021. Hän kuitenkin irtisanoutui koeaikana
28.9.2021. Viimeinen työpäivä oli 30.9.2021.
Tornion seurakunnassa on työskennellyt tuntipalkkaisena toimitilahuoltajana Sari Jaakkonen.
Hän tuli Antinsaaren leirikeskukseen toimitilahuoltajaksi leireille toukokuussa (8 leiriä kesällä)
ja sijaistamaan toimitilahuoltajia heidän kesälomiensa aikana. Työsopimus tehtiin ajalle 10.5.7.8.2021. Sari Jaakkosen työsopimusta jatkettiin kuitenkin vielä 31.8. saakka, koska Niina
Hannu oli tulossa töihin vasta 1.9.2021. Elokuun lopulla todettiin, että vakituisella
toimitilahuoltaja Anne Martinilla on emännän töitä niin paljon, että hän ei ehdi hoitamaan
toimitilahuoltajan työtehtäviä täysipainoisesti. Emännän työtehtävät ovat lisääntyneet
entisestään ja tällä hetkellä niitä on n. 80 % työajasta.
Sari Jaakkolan työsopimusta jatkettiin vielä 10.11.2021 saakka. Niina Hannu on irtisanoutunut
ja seurakunnassa toiminta käynnistynyt täysipainoisesti.
Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että Sari Jaakkonen palkataan tällä hetkellä täyttämättä olevaan toimitilahuoltajan
toimeen. Työsopimus voimassa 31.8.2022 saakka. Sari Jaakkonen työskentelisi
tuntipalkkaisena työntekijänä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Yhteistyösopimus Kivirannan Senioritalo / Tornion seurakunta
Kivirannan Senioritalo ry (ent. Alatornion Vanhainkotiyhdistys ry) hallinnoi STEA:n rahoittamaa
Senioripistettä, joka on kiertävä kohtaamispaikka Tornion kaupungin alueella kaupungin
keskustassa ja eri kylissä. Kohderyhmänä ovat eläkeläiset. Senioripiste tarjoaa eläkeläisille
yhdessä oloa, retkiä ja ryhmätoimintaa.
Ryhmä kokoontuu Karungin seurakuntatalolla kerran kuukaudessa ja neljä tuntia kerrallaan.
Heidän kanssaan on sovittu, että saavat kokoontua ilmaiseksi mutta seurakunta perii
siivouskulut. Siivouksessa on mennyt 3-4 tuntia, siivottavana on sali, aula ja 3 wc:tä. Lattia
täytyy pyyhkiä ensimmäisen kerran heti sen jälkeen, kun ryhmä on mennyt saliin, koska
lastenkerho alkaa samanaikaisesti ja lapset riisuvat ja pukevat lattialla.
Tornion kaupungin alueella toimii monia muitakin yhdistyksiä, esimerkiksi Åströmin kartanolla
Tornion kaupunki perii yhdistyksiltä vuokraa 10 euroa/tunti mutta yhdistykset ovat itse
vastanneet siivouksesta. Tilat on käyty tarkistamassa siivouksen jälkeen.

LIITE:

Yhteistyösopimus

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että Tornion seurakunta hyväksyy yhteistyösopimuksen Kivirannan Senioritalon
kanssa. Yhdistys voi kokoontua ilmaiseksi Karungin seurakuntatalolla kerran kuukaudessa 4
tuntia kerrallaan. Peritään siivouskuluja 60 euroa/kokoontumiskerta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Vuokrasopimuksen jatkaminen / Rantakallio Tapani
Kirkkoneuvosto 26.10.2021 § 175:
Tapani Rantakallio anoo kirjeellä tontin vuokra-ajan jatkoa 30 vuodeksi alkaen 15.5.2022 ja
päättyen 14.5.2052.
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin 12 Palosaaren kaupunginosassa, korttelissa 8, tontti nro 4.
Kiinteistötunnus on 851-012-0008-004. Tontin pinta-ala on 952 m2. Vuokrasopimus päättyy
14.5.2022.
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Palosaaren tonttien perusvuokraksi 0,69 €
/m2. Hintaa käytetään myös tonttien vuokrien jatkamisessa.
Vuotuinen vuokra (perusvuokra) sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) vuoden 2009
keskihintaindeksin pistelukuun 1730 siten, että perusvuokraa tarkistetaan vuosittain vuokran
maksun yhteydessä indeksin muutoksen mukaisesti. Elokuun 2021 elinkustannusindeksi on
2020 ja perusvuokra on 0,69 €. Vuokraa ei lasketa, vaikka laskutusajankohdan indeksi
pienenisi. Neliövuokra on 0,806 €/m². (2020/1730*0,69 €). Tontin perusvuokra 767,31
euroa.

LIITTEET:

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

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että jatketaan Tapani Rantakallion vuokrasopimusta Palosaaren kaupunginosassa,
korttelissa 8, tontti nro 4. Kiinteistötunnus on 851-012-0008-004 seuraavin ehdoin;
▪ vuokra-aika on 30 vuotta
▪ vuotuinen vuokra (perusvuokra) sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=
100) vuoden 2009 keskihintaindeksin pistelukuun 1730 siten, että
perusvuokraa tarkistetaan vuosittain vuokranmaksun yhteydessä indeksin muutoksen mukaisesti. Elokuun 2021 elinkustannusindeksi on 2020 ja
perusvuokra on 0,69 €. Vuokraa ei lasketa, vaikka laskutusajankohdan
indeksi pienenisi.
▪ tontin koko 952 m2
▪ tontille tehdään ympäristökatselmus ennen vuokrasopimuksen uusimista
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Vuokrasopimuksen jatkaminen / Suomalainen Tauno
Kirkkoneuvosto 26.10.2021 § 176:
Tauno Suomalainen anoo sähköpostin välityksellä tontin vuokra-ajan jatkoa 30 vuodeksi
alkaen 1.6.2022 ja päättyen 31.5.2052.
Tontti sijaitsee Tornion kaupungin 12 Palosaaren kaupunginosassa, korttelissa 21, tontti nro
6. Kiinteistötunnus on 851-012-0021-006. Tontin pinta-ala on 767,4 m2. Vuokrasopimus
päättyy 31.5.2022.
Kirkkovaltuusto on 24.03.2010 §:ssä 3 hyväksynyt Palosaaren tonttien perusvuokraksi 0,69 €
/m2. Hintaa käytetään myös tonttien vuokrien jatkamisessa.
Vuotuinen vuokra (perusvuokra) sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=100) vuoden 2009
keskihintaindeksin pistelukuun 1730 siten, että perusvuokraa tarkistetaan vuosittain vuokran
maksun yhteydessä indeksin muutoksen mukaisesti. Elokuun 2021 elinkustannusindeksi on
2020 ja perusvuokra on 0,69 €. Vuokraa ei lasketa, vaikka laskutusajankohdan indeksi
pienenisi. Neliövuokra on 0,806 €/m². (2020/1730*0,69 €). Tontin perusvuokra 618,52
euroa.

VIITE:
LIITE:

sähköpostiviesti Tauno Suomalainen 11.10.2021
kartta (ark.sarja: Maanvuokrasopimukset 2.7.6.2)
KL 14:4 § Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on
alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta.

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että jatketaan Tauno Suomalaisen vuokrasopimusta Palosaaren kaupunginosassa,
korttelissa 21, tontti nro 6. Kiinteistötunnus on 851-012-0021-006 seuraavin ehdoin;
▪ vuokra-aika on 30 vuotta
▪ vuotuinen vuokra (perusvuokra) sidotaan elinkustannusindeksiin (1951=
100) vuoden 2009 keskihintaindeksin pistelukuun 1730 siten, että
perusvuokraa tarkistetaan vuosittain vuokranmaksun yhteydessä indeksin muutoksen mukaisesti. Elokuun 2021 elinkustannusindeksi on 2020 ja
perusvuokra on 0,69 €. Vuokraa ei lasketa, vaikka laskutusajankohdan
indeksi pienenisi.
▪ tontin koko 767,4 m2
▪ tontille tehdään ympäristökatselmus ennen vuokrasopimuksen uusimista
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.
Vuokraus esitetään kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Hautamuistomerkkisuunnitelma / Jari Vesa
Parasniemen hautausmaalla, osastolla 2, sijaitsee Jari Antero Vesan hauta. Aiemmin hautaan
on haudattu Matti Antero Vesa.
Haudan leveys on 2 metriä. Haudalla on tällä hetkellä muistomerkki, jonka leveys on 100 cm.
Omaiset haluavat asentaa Jari Vesalle oman muistomerkin, jonka leveys on 45 cm ja korkeus
90 cm. Hautamuistomerkkien yhteysleveydeksi tulisi 145 cm. Muistomerkeille tulisi yhteinen
pohjakivi.
Hautamuistomerkkiohjeen mukaan kyseisellä haudalla saa olla 105 cm leveä muistomerkki,
joten ylitys olisi 40 cm.

LIITE:

Hautamuistomerkkisuunnitelma

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että hautamuistomerkki hyväksytään.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Tontin ostotarjous K & I Säily Oy
Kirkkoneuvosto 14.01.2021 § 6:
Seurakunta omistaa Karungissa Fransinkujalla neljä (4) tonttia. Tontit on lohkottu ja rekisteröity. Seurakunnalla on lainhuuto koko alueelle. (Palonperä 12:11 tila). Tonttien koot ovat
seuraavat; nro 1 on 1203 m², nro 2 on 1224 m², nro 3 on 1224 m² ja nro 4 on 1092 m². Tontit
nro 1 ja 2 on myyty vuonna 2011 ja neliöhinta tuolloin on ollut 19,36 €/m² (KN 31.08.2011 §
95).
Tontti nro 3 1.224 m² on tällä hetkellä vielä vapaana. Tontti nro 4 tontin koko 1.092 m² on tällä
hetkellä vuokrattu K & I Säily Oy:lle. Vuokrasopimus päättyy 10.6.2024.
Kiinteän omaisuuden arviomiesten lausunto tonttien myyntihinnasta on ollut 18,50 €/m².
Perusteluna on hyvä rakennuspaikka ja Kirkonmäen alueelta myyty tontti hintaan 25 €/m² (KN
27.1.2014 § 14).
K & I Säily Oy on jättänyt ostotarjouksen Tornion Karungin kylässä sijaitsevasta tontista
ensimmäisen kerran vuonna 2015. Ostotarjousta käsiteltiin kirkkoneuvostossa 14.10.2015 §
172. Talouspäällikkö esitti tuolloin, että tontti myytäisiin hintaan 19,36 euroa/m² eli samalla
hinnalla kuin mitä myytiin Fransinkujalla olevat tontit nro 1 ja 2. Asiasta käytiin keskustelu.
Keskustelun kuluessa tehtiin kaksi kannatettua esitystä. Asiasta päätettiin suorittaa äänestys.
Talouspäällikön esitys JAA, myyntihinnaksi asetetaan sama hinta kuin millä Fransinkujan 1 ja 2
tontit on myyty v. 2012 eli 19,36 €/m² ja toinen esitys EI, myyntihinnaksi asetetaan K & I Säily
Oy:n tarjoama 13,74 €/m².
Äänestyksessä JAA-esitys sai 5 ääntä ja EI-esitys sai 4 ääntä. Äänestyksen jälkeen kirkkoneuvosto päätti, että Karungin kylässä korttelissa nro 59 sijaitseva Fransinkujan tontti nro 4,
joka on kooltaan 1092 m², myydään hintaan 19,36 €/m². Ostaja ei kuitenkaan hyväksynyt
seurakunnan hintaa, joten tontti on edelleen vuokralla.
K & I Säily Oy esitti ostotarjouksen uudelleen 30.1.2019 ja asiaa käsiteltiin kirkkoneuvoston
kokouksessa jälleen 17.12.2019 § 267. Ostajan tarjoama hinta oli sama 13,74 €/m².
Keskustelun kuluessa tuli kaksi kannatettua päätösesitystä. Talouspäällikkö Soile Martikainen
esitti, että myydään tontti hintaan 15 €/m² ja Marja-Liisa Husa kannatti esitystä. Helena
Puontila esitti, että hyväksytään tarjous eli myydään hintaan 13,74 €/m², esitystä kannatti Juha
Berg.
Päätettiin suorittaa äänestys.
Esitys JAA:
Myydään hintaan 15 €/m².
Esitys EI:
Myydään hintaan 13,74 €/m².
Esitys JAA sai 4 ääntä ja esitys EI sai 4 ääntä. Puheenjohtajan äänen ratkaistessa asian,
päätökseksi tuli, että kirkkoneuvosto päätti hyväksyä ostotarjouksen eli tontti myydään
hintaan 13,74 €/m².
Kirkkoneuvoston päätös hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 11.2.2020 § 6 ja asia päätettiin esittää
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Oulun hiippakunnaan tuomiokapitulin lakimiesasessori Mari Aalto pyysi lisäselvitystä Tornion
seurakunnan kirkkovaltuuston 11.2.2020 § 6 tekemästä päätöksestä, jossa päätettiin myydä K
& I Säily Oy:lle 1.092 m² suuruinen määräala Karungissa sijaitsevasta korttelista 59 tontti nro 4
osoitteessa Fransinkuja 1, hintaan 13,74 €/m².

Lakimiesasessorin mukaan asiaa koskevan pöytäkirjaotteen perusteella määräalaa koskevasta
neliöhinnasta (13,74 €/m²) ei ole hankittu riittävää selvitystä ja myyntipäätös on mahdollisesti
epätarkoituksen mukainen/seurakunnan edun vastainen. Lakimiesasessorin mukaan hän ei voi
asian valmistelijana/esittelijänä tuomiokapitulissa lausuntona esittää kirkkohallitukselle
päätöksen hyväksymistä.
Pöytäkirjan
Otteen
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________
oikeaksi todistaa: ______________________
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Seurakunnalla oli mahdollisuus hankkia hyväksyttävä lisäselvitys kauppahinnasta ja toimittaa
se tuomiokapitulille 23.10.2020 mennessä. Seurakunnalla oli myös mahdollisuus pyytää
päätöksen lähettämistä ei puoltavalla -lausunnolla kirkkohallitukseen tai palauttamaan asian
seurakuntaan uudelleen käsiteltäväksi.
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa kokouksessaan 14.10.2020 § 174 ja päätti pyytää Oulun
tuomiokapitulia palauttamaan asian seurakuntaan uudelleen käsiteltäväksi.
LIITE:

Oulun hiippakunnan lisäselvityspyyntö 9.10.2020 Diaarinumero DOUL/55/03.01.00/2020

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että Fransinkujan tonttia nro 4 ei myydä vaan se pidetään vuokralla. Mikäli tontti
päätetään myydä, niin myydään se hintaan 19,36 €/m² eli samalla hinnalla kuin muut
Fransinkujan tontit. Peruste hinnoittelulle on se, että Fransinkujalta on myyty tontit nro 1 ja 2
hintaan 19,36 €/m².
Asia esitetään tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Juhani Viitavaara jääväsi itsensä poistuen paikalta 6 §:n käsittelyn ajaksi.
Puheenjohtaja esitti tuomiokapitulista saatuun ohjeistukseen viitaten, että asia palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi ja pyydetään kahdelta ulkopuoliselta kiinteistövälitysyritykseltä
arviot tonttien hinnoista. Esitystä kannattivat Helena Puontila, Erkki Hurtig, Johanna Kallio ja
Marja-Liisa Husa.
Päätettiin suorittaa äänestys:
Talouspäällikön esitys JAA:
Fransinkujan tonttia nro 4 ei myydä vaan se pidetään vuokralla. Mikäli tontti päätetään myydä,
niin myydään se hintaan 19,36 €/m² eli samalla hinnalla kuin muut Fransinkujan tontit. Peruste
hinnoittelulle on se, että Fransinkujalta on myyty tontit nro 1 ja 2 hintaan 19,36 €/m².
Asia esitetään tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Puheenjohtajan esitys EI:
Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja pyydetään kahdelta ulkopuoliselta kiinteistövälitysyritykseltä arviot tonttien hinnoista.
Äänestyksessä ei annettu yhtään JAA-ääntä. EI-ääniä annettiin 7 (Sari Juntura, Erkki Hurtig,
Marja-Liisa Husa, Johanna Kallio, Helena Puontila, Merja Frantti ja Alex Ylinärä). Puheenjohtaja
pidättäytyi äänestyksestä.
Äänestyksen jälkeen kirkkoneuvoston päätökseksi tuli, että asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi. Pyydetään kahdelta ulkopuoliselta kiinteistövälitysyritykseltä (OP Kiinteistövälitys ja SKV Kiinteistövälitys) arviot tonttien myyntihinnasta.
Kirkkoneuvosto 23.03.2021 § 66:
Kirkkoneuvosto nimesi kiinteistövälittäjät OP Kiinteistö-välitys ja SKV Kiinteistövälityksen
tekemään arviot. Torniossa ei ollut kuin OP Koti Tornio, joten hinta-arvio pyydettiin pelkästään
OP Koti Tornion kiinteistövälittäjältä.
Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Oulun tuomiokapitulista on tarkistettu (talouspäällikkö Soile Martikainen 9.3.2021), että oliko
tuomiokapitulin ohje, että täytyy käyttää kahta eri välittäjää. Saadun vastauksen mukaan yksi
arvio on riittävä määrä, pääasia on, että arvio on teetetty ulkopuolisella arvioijalla.
Liitteenä arviolausunto Fransinkujan tontista nro 4.
LIITE:

Kiinteistövälittäjä OP Koti Tornion arviolausunto tontin hinta os. Fransinkuja 1.

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että Fransinkujan tontti nro 4 myydään OP Koti Tornion tekemällä hinta-arviolla, joka
on 18.000 euroa. Neliöhinnaksi muodostuu 16,48 euroa/neliö.
Kirkkoneuvoston päätös:
Juhani Viitavaara jääväsi itsensä poistuen kokouksesta 66 §:n käsittelyn ajaksi.
Keskustelun kuluessa tuli talouspäällikön esityksestä poikkeava esitys. Erkki Hurtig esitti, että
myydään kulmatontti aiemman tarjouksen mukaisesti hintaan 13,74 €/m². Perusteluna on se,
että Tornion kaupunki myy samalla alueella ja saman kadun varrella kunnallistekniikalla
varustettuja tontteja hintaan 6,74 €/m². Tornion seurakunta haluaa noudattaa alueella olevien
tonttien myyntihintoja. OP Koti Tornion arvio pohjautuu Tornion kaupungissa tehtyjen
tonttikauppojen hintoihin vuosilta 2019 – 2020. Niitä ei voi pitää hinnanmäärittelyn pohjana
Karungissa sijaitsevalle tontille, joka sijaitsee noin 25 km etäisyydellä Tornion keskustasta. OP
Koti Torniolla ei myöskään ole ollut tiedossa Karungissa arvioitavan tontin läheisyydessä
olevien tonttien myyntihintoja. Esitystä kannattivat Helena Puontila ja Johanna Kallio.
Päätettiin suorittaa äänestys:
Esitys JAA: Talouspäällikkö Soile Martikaisen esitys, että tontti myydään hintaan 16,48 €/m².
Esitys EI: Erkki Hurtigin esitys, että tontti myydään hintaan 13,74 €/m².
Äänestyksessä annettiin 5 (viisi) EI-ääntä (Helena Puontila, Erkki Hurtig, Johanna Kallio, Reijo
Naalisvaara ja Alex Ylinärä) ja 2 (kaksi) JAA-ääntä (Riitta Kasala ja Sari Juntura). Puheenjohtaja
Mirja-Liisa Lindström pidättäytyi äänestämästä.
Äänestyksen jälkeen kirkkoneuvoston päätökseksi tuli, että myydään aiemman tarjouksen
mukaisesti K & I Säily Oy:lle 1.092 m² suuruinen määräala Karungissa sijaitsevasta korttelista
59 tontti nro 4 (os. Fransinkuja 1) hintaan 13,74 €/m².
Asia esitetään kirkkovaltuuston kautta Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Soile Martikainen ja Riitta Kasala ilmoittivat jättävänsä päätöstä koskevan eriävän mielipiteen
kirjallisesti.
LIITTEET:

Soile Martikaisen ja Riitta Kasalan eriävät mielipiteet
Kirkkovaltuusto 27.05.2021 § 47:

LIITTEET:

1. Oulun hiippakunnan lisäselvityspyyntö 9.10.2020 Diaarinumero DOUL/55/03.01.00/2020
2. Kiinteistövälittäjä OP Koti Tornion arviolausunto tontin hinta os. Fransinkuja 1.
3. Soile Martikaisen ja Riitta Kasalan eriävät mielipiteet.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuuston jäsen Juhani Viitavaara jääväsi itsensä asian käsittelystä poistuen paikalta klo
19.07.
Keskustelun kuluessa tuli kannatettu vastaesitys kirkkoneuvoston esitykselle.
Markku Salmi esitti, että tontti myydään talouspäällikkö Soile Martikaisen esityksen mukaisesti
hintaan 16,48 €/m². Arja Karhu ja Riitta Kasala kannattivat esitystä.
Päätettiin suorittaa äänestys, Markku Salmi ja Alex Ylinärä toimivat ääntenlaskijoina.
Esitys JAA:
Esitys EI:

Kirkkoneuvoston esitys, että myydään hintaan 13,74 €/m².
Markku Salmen esitys, että myydään hintaan 16,48 €/m².

Äänestyksessä annettiin 14 (neljätoista) JAA-ääntä ja 7 (seitsemän) EI-ääntä.
Äänestyksen jälkeen kirkkovaltuuston päätökseksi tuli, että myydään kirkkoneuvoston
esityksen mukaisesti K & I Säily Oy:lle 1.092 m² suuruinen määräala Karungissa sijaitsevasta
korttelista 59 tontti nro 4 (os. Fransinkuja 1) hintaan 13,74 €/m².
Asia esitetään Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätöksen jälkeen Juhani Viitavaara kutsuttiin paikalle.
Kirkkoneuvosto 26.10.2021 § 178:
Kirkkohallitus vahvisti 2.9.2021 (§ 469) Tornion seurakunnan kirkkovaltuuston päätöksen
27.5.2021 § 47, jossa päätettiin myydä Tornion kaupungissa sijaitseva tontti, kiinteistötunnus
851-30-59-4, K & I Säily Oy:lle.
Ismo Säily on ilmoittanut sähköpostilla 5.10.2021 talouspäällikkö Soile Martikaiselle, että
tontti ei ole enää K & I Säily Oy:n hallinnassa.
Kiinteistön myyntiä koskevasta kirkkovaltuuston päätöksestä (tai sen liitteistä) on käytävä ilmi
maakaaren 2 luvun 1 §:n mukaiset kaupan olennaiset tiedot, mm. ostaja. Jos ostaja vaihtuu,
asia on kirkkolain 24 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan käsiteltävä (kokonaan) uudelleen.
VIITE:
LIITE:

Sähköposti Ismo Säily/Soile Martikainen 5.10.2021
Kirkkohallituksen pöytäkirjaote 2.9.2021

Talouspäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Kiinteistötraktori hautausmaalle
Parasniemen hautausmaalle on hankittu käytettynä kiinteistötraktori (vm. 1998) vuonna 2009.
Kone on jokapäiväisessä käytössä. Sillä ajetaan kaikki maa-aines hautausmaalle, kuljetetaan
tarvikkeet haudankaivuuta varten, puutarhajätteiden kuljetukset jne. Kiinteistötraktorilla
hiekoitetaan myös hautausmaiden käytävät. Konetta käytetään hautausmaakiinteistön
tehtävissä noin 60 % ja haudankaivuussa noin 40 %. Kone on välttämätön työväline
hautausmaalla. Uuden koneen arvioitu käyttöikä on 12-15 vuotta.
Nykyinen kone on korjauskunnossa. Korjauskustannukset tulevat olemaan noin 8.000 euroa
lähitulevaisuudessa. Kiinteistötraktorin vaihto uuteen on tarkoituksenmukaista. Tänä päivänä
on vaikea hankkia käytettyä kiinteistötraktoria, koska käyttötunteja on huomattavasti
enemmän kuin 2000 luvun lopulla ja käytettyjen hinnat ovat nousseet korkeiksi uusiin
verrattuna.
Uuden koneen hankkimiseksi on kaksi vaihtoehtoista rahoitustapaa, ostamalla kone omaksi
tai leasingrahoituksella.
Hankkimalla kone leasingrahoituksella kuukausimaksu olisi 482,41 euroa kuukaudessa sis. alv.
Vuosikustannus 5.788,92 euroa. Leasingmaksun lisäksi tulee muita kertaluonteisia kuluja, 372
euroa järjestelypalkkio ja 744 euroa tilinhoitomaksut. Leasingrahoituksella hankittavan
koneen kokonaiskulut 4,5 %. Kone lunastetaan omaksi 5-vuoden kuluttua hintaan 3.969,84
euroa.
Suoraostona hinta olisi 39.700 euroa sis. alv. Hyvitys vanhasta koneesta 10.650 euroa eli
hinnaksi jää 29.050 euroa, sis. alv. Konehankinnan laskennallinen vuosikustannus 15 vuoden
käyttöajalla on 1.936,66 euroa.

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että Parasniemen hautausmaalle hankitaan suoraostona kiinteistötraktori Yanmar YT
235 (sisältää etukuormainen ja yleiskauhan) hintaan 29.050 euroa. Hankinta huomioidaan
vuoden 2022 investoinneissa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.
Jukka Bomström poistui klo 17.58 179 §:n päätöksen jälkeen.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Hautojen kesähoitohinnasto alkaen 1.1.2022
Kirkkoneuvosto on 18.5.2010 §:ssä 55 päättänyt, että hautapaikan haltijalle annetaan
mahdollisuus tehdä seurakunnan kanssa kesähoitosopimus 1.6.2011 alkaen kaikilla
seurakunnan hautausmailla. Hoidon hinta riippuu hoidettavien hautasijojen määrästä ja siitä,
minkälaisen hoidon haudalle tilaa. Hoitokausi alkaa kesäkuun toiselta viikolta ja loppuu
viimeistään 15. pvä syyskuuta.
Seurakunnalta voi tilata kolmenlaisia (3) hautojen hoitoja.
1. Perushoito ja omaisten istuttamien kukkien hoito.
2. Perushoito ja seurakunnalta ostetut kukat
3. Kukkien kastelu
Vuonna 2022 on palkkakustannuksiin tulossa noin 2 %:n korotus. Hinnankorotuksia on tulossa
myös aineiden ja tarvikkeiden sekä kukkien hintoihin, joita seurakunta ostaa. Kustannusten
kohoamisen vuoksi on tarkoituksenmukaista korottaa hautojen hoitohintoja 2,5 % vuodelle
2022. Kukkien hinnat pidetään muuten ennallaan mutta ruusun hintaa korotetaan 1,50
eurolla.
Tornion seurakunta tarjoaa yhtenä hautojen kesähoitovaihtoehtona myös pelkkää omaisten
istuttamien kukkien kastelua. Hinta on ollut sama 49 euroa, vaikka hautasijoja on ollut useita.
Isommalla haudalla on useampi kasteltava kukka. Myös kukkien kasteluiden hintaa on syytä
korottaa.

Uudet haudanhoitohinnastot alkaen 1.1.2022:
1. Perushoito ja omaisten istuttamien kukkien hoito
Arkkuhautapaikka 1 m x 2,5 m
perushoito ja omaisten
istuttamien kukkien hoito

1 hautasija

2 hautasijaa

87,89 €

100,14 €

Uurnahautapaikka 1 m x 1,15 m
perushoito ja omaisten
istuttamien kukkien hoito

uurnahauta

3 hautasijaa
112,75 €

4 hautasijaa

5 hautasijaa

125,56 €

138,12 €
6 hautasijaa
150,68 €

50,53 €

2. Perushoito ja seurakunnalta ostetut kukat
Voidaan tilata yhdeksi (1) kesäksi kerrallaan.
* perushoidon lisäksi hoidetaan seurakunnan haudalle istuttamat kukat
* omaiset valitsevat kukat seurakunnan kesäkukka hinnastosta
* kukissa on takuu, joten kesän aikana huonoiksi menevät kukat vaihdetaan uusiin (homevaurio)
* hoidon hinta riippuu hoidettavien hautasijojen ja kukkien määristä
Arkkuhautapaikka 1 m x 2,5 m
perushoito ja seurakunnan
istuttamien kukkien hoito
kukat valinnan mukaan seurakunnan kesäkukka hinnastosta

1 hautasija

2 hautasijaa

101,17 €

115,62 €

Uurnahautapaikka 1 m x 1,15 m
perushoito ja seurakunnan
istuttamien kukkien hoito
kukat valinnan mukaan seurakunnan kesäkukka hinnastosta

uurnahauta

3 hautasijaa
130,07 €

4 hautasijaa

5 hautasijaa

144,53 €

158,88 €
6 hautasijaa
173,23 €

62,53 €

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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3. Kukkien kastelu
* omaisten istuttamien kukkien kastelu tarvittaessa
ei sisällä perushoitoa eikä kukkien hoitoa, ainoastaan kukkien
* kastelu
Arkkuhautapaikka 1 m x 2,5 m
pelkkä kukkien kastelu

1 hautasija
49,00 €

2 hautasijaa
52,00 €

3 hautasijaa 4 hautasijaa
55,00 €
58,00 €

5 hautasijaa
60,00 €

KESÄKUKKIEN VAIHTOEHTOJA JA HINTOJA
Kukkien hinnat määräytyvät kauden markkinahintojen mukaan.
Kesäkukkavaihtoehtoja
Hinta €/kpl
hopealehti
2,00
samettikukka
2,50
marketta
8,50
ruusubegonia
8,50
ruusu
18,00

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy uuden hautojen kesähoitohinnaston alkaen 1.1.2022.
LIITE:

Hautojen kesähoitohinnasto alkaen 1.1.2022

Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Suensaaren hautausmaan vuosihaastehaudat
Kirkkoneuvosto 09.06.2020 § 93:
Suensaaren hautausmaalta on listattu haudat, joiden hoito on laiminlyöty. Seurakunta ei voi
ottaa hoitamattomia hautoja haltuunsa ilman nk. vuosihaastetta. Kun omaisista ei ole tietoa,
on haudoille laitettava merkki, jossa kehotetaan omaisia ottaman yhteyttä seurakuntaan.
Asiasta on ilmoitettava kuulutuksella paikallisessa lehdessä. Vuoden kuluttua kirkkoneuvoston
haastepäätöksestä käydään haastehaudat uudelleen lävitse ja todetaan ne haudat, joiden
osalta omaiset eivät ole olleet yhteydessä. Nämä haudat siirtyvät seurakunnalle.

LIITE:

haastehaudat (liite toimitetaan kokoukseen 9.6.2020)
KL 17 luku 5 § 3 mom.; ”Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi
velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamiaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun
päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa
hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä on tiedotettava 24 luvun 11 §:n 1 momentissa
säädetyllä tavalla”.
4 mom.; ”Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus 3
momentissa tarkoitetusta tai hautaustoimilain 13 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tai muusta
hautaa koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä tai
ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä”.

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän liitteen mukaiset haudat haastehaudoiksi Suensaaren hautausmaalla. Ilmoitus laitetaan
Lapin Kansaan ja Lounais-Lappi lehteen sekä merkki haudoille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.
Antti Kaarlela poistui kokouksesta klo 19.58, 93 §:n päätöksen jälkeen.
Kirkkoneuvosto 26.10.2021 § 181:
Ilmoitukset ovat olleet haudoilla sekä lehdissä Lounais-Lapissa ja Lapin Kansassa 24.6.2020.
Taloustoimistoon on muutamien hautojen osalta ilmoitettu hautojen hoitamisesta ja näiden
osalta ilmoitus on poistettu haudalta.
Ne haudat, jotka ovat yhä hoitamatta palautuvat seurakunnalle. Haudoille asetetaan ilmoitus:
Tornion seurakunnan Suensaaren hautausmaalla osastossa XX sijaitseva hauta nro XX on
todettu seurakunnan suorittamissa katselmuksissa hoitamattomaksi. Koska hautaa ei
kehotuksesta huolimatta ole kunnostettu, kirkkoneuvosto on kokouksessaan 26.10.2021 § 181
julistanut hautaoikeuden menetetyksi (kirkkolaki 1054/1993 17 luku 5 § 3 mom).
Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta 14 päivän kuluessa kirkkoneuvostolle
osoitetulla oikaisuvaatimuksella. Lisätietoja asiasta saa seurakunnan taloustoimistosta, puh.
040-841 3313 toimiston aukioloaikana ma-pe klo 9.00 – 15.00. Osoite Kirkkokatu 13, 95400
Tornio.
Tornion seurakunnan kirkkoneuvosto 26.10.2021 § 181
Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________

TORNION SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO 10/2021
LIITE:

ESITYSLISTA 19.10.2021
PÖYTÄKIRJA 26.10.2021

24

Haastehaudat

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että kirkkoneuvosto julistaa hautaoikeuden menetetyksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Vuoden 2022 talousarvion raami
Kirkkoneuvosto 30.06.2021 § 125:
Vuoden 2022 talousarvion raamisuunnittelua tehtäessä on käyty läpi työalojen toteumaluvut
vuosilta 2018 ja 2019. Vuosi 2020 oli tavanomaista poikkeava koronan vuoksi, joten vuoden
2020 luvut eivät ole olleet mukana vertailussa. Kiinteisiin kuluihin koronavuosi ei toki
vaikuttanut. Talousarvion raami perustuu vuoden 2022 verotuloennusteeseen ja kolmen (3)
viimeisen vuoden kirkollisverotulokertymään. Talousarvion laadinnan tulee perustua
toiminnan suunnitelmallisuuteen.
Palkkakulut ovat tässä vaiheessa vielä suuntaa antavia ja niitä täytyy tarkentaa myöhemmin.
Yleishallinnon raamiesitys on 653.000 euroa (raami vuodelle 2020 oli 617.000) Oulun
aluekeskusrekisteriin liittyminen maksaa seurakunnalle noin 40.000 euroa vuodessa ja vaikuttaa yleishallinnon kuluihin.
Seurakunnallisen toiminnan raamiesitys on 2.028.000 euroa. Hautaustoimen raamiesitys on
417.000 euroa ja kiinteistötoimen 688.000 euroa.
Kirkollisverotuloja saatiin 3.840.000 euroa vuonna 2020. Vuonna 2019 kertymä oli 3.790.900
euroa ja vuonna 2018 summa oli 3.766.877 euroa.
Arvio vuoden 2022 kirkollisverotuloksi 3.850.000 euroa. Valtionrahoitusta arvioidaan saatavan
425.000 euroa. Tilikauden tulos -243.200 euroa ja tilikauden alijäämä -47.200 euroa.
Investointivarauksia puretaan 250.000 euroa edestä. Poistoeron lisäys 54.000 euroa.
Tilikauden ylijäämä 2.800 euroa.

LIITE:

Pääluokkatasoinen yhteenveto raami 2022.

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän talousarvion raamiehdotuksen hyväksymistä. Esitys pohjautuu 3.850.000 euron
kirkollisverotuloarvioon ja 425.000 saatavaan valtionrahoitustuloon. Luvut ovat suuntaa
antavia ja täsmentyvät syksyllä talousarvion laadinnan yhteydessä. Palkkakulujen laskentaan
täytyy tehdä tarkistuksia.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin ja esitetään edelleen kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvosto 26.10.2021 § 182:
Vuoden 2022 talousarvion raami on tarkentunut. Edellinen raamiesitys ei ole käynyt kirkkovaltuuston päätettävänä. Kirkkoneuvoston kokouksessa 30.6. raamiesitys oli:
Yleishallinto 653.000 euroa.
Seurakunnallinen toiminta 2.028.000 euroa
Hautaustoimi 417.000 euroa ja
Kiinteistötoimi 688.000 euroa.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Palkkakulut
Vuoden 2022 henkilöstökulut ovat 2.648.750 euroa. Vuoden 2022 palkankorotuksiin on
laskettu 1,5 %:n korotus.
Henkilöstökuluissa mukana Ilkka Teerijoelle maksettava palkkakulu historiankirjan kirjoittamisesta 24.710 euroa (yleishallinnossa). Samainen palkkakulu toistuu vielä vuosina 2023 ja
2024.
Liitteessä (Raamiesitys KN 30.6.2021) oli kirkollisverotulona 3.900.000 euroa ja tilikauden
ylijäämäksi jäi 2.800 euroa vaikka tekstiosuudessa mainittiin kirkollisverotuloksi 3.850.000
euroa. Tämä johtuu siitä, että samassa kokouksessa Pasi Perander esitteli Tornion seurakunnan talousanalyysin ja kirkkoneuvoston kokouksessa ja kirkollisverotulo päätettiin asettaa
3.850.000 euroon mutta liitettä ei päivitetty.
Päivitetyssä raamissa ja uuden tiedon pohjalta kirkollisverotuloennuste on korotettu
3.900.000 euroon. Valtionrahoitus on pysynyt ennallaan, 425.000 euroa. Tilikauden tulos
-261.181 euroa.
Raamiesityksessä 30.6 suunniteltiin investointivarauksia purettavaksi 250.000 euroa mutta
lopulliseen raamiesitykseen niitä oteta, koska kohteen valmistuminen on vielä epävarmaa.
Näillä tiedoilla olisi tilikauden tulos 261.000 euroa alijäämäinen.
Työalat ovat talousarviovalmisteluissa varsin pitkällä:
Yleishallinto 699.580 euroa (46.580 euroa enemmän kuluja kuin raamiesitys 30.6.)
Seurakunnallinen toiminta 2.078.504 euroa (50.504 euroa enemmän kuluja kuin raamiesitys
30.6.)
Hautaustoimi 416.170 euroa (830 euroa vähemmän kuluja kuin raamiesitys 30.6.)
Kiinteistötoimi 658.584 euroa (29.416 euroa vähemmän kuluja kuin raamiesitys 30.6.)
Eläkerahastomaksu nousee hieman, samoin keskusrahastomaksu (yhteensä noin 3.000
euroa).
LIITE:

Raamiesitys 26.10.2021

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että seurakunnallisen toiminnan kulut hyväksytään 26.10.2021 esityksen mukaisesti.
Yleishallinnon kulut tarkistetaan seuraavaan kokoukseen 9.11. mennessä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hannu Alatalo poistui klo 18.47, 182 §:n esittelyn aikana.
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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As Oy Lapinvoudin hissiremontti
Tornion seurakunta (Pfalerin rahasto) omistaa asunnon Asunto Oy Lapinvoutin asuntoosakeyhtiössä. As Oy Lapinvoudin hissiremontti on valmistunut. Kokonaiskustannukset olivat
250.480 euroa, lisäksi tuli kustannuksia sisääntuloväylien korjauksesta 4.530 euroa ja
projektipalkkio 2.504,80 euroa. Yhtiö haki hissien uusimiseen ARA-esteettömyysavustusta,
sitä myönnettiin 63.531 euroa. Taloyhtiölle jäi kustannuksia 193.983,80 euroa.
Osakkaat voivat valita, maksavatko oman osuutensa pois kerralla tai hoitovastikkeen mukana
perittävänä pääomavastikkeena. Lainan korko on 0,9 % ja laina-aika 10 vuotta. Tornion
seurakunnan osuus 3.553,98 euroa.

LIITE:

As Oy Lapinvoudin tiedote 11.10.2021

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että Tornion seurakunta maksaa osuutensa 3.553,98 euroa kerralla pois.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.
Kiinteistöpäällikkö Petri Buska poistui kokouksesta klo 18.03, 183 §:n päätöksen jälkeen.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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ALOITE: Parasniemen alueen maiseman siistiminen
Kirkkoneuvosto 23.03.2021 § 59:
Tornion seurakunnan jäsenenä pyydän, että kirkkoneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin Parasniemen alueen maiseman siistimiseksi sen arvolle kuuluvaan malliin.
Alatornion kirkon seutu ja koko Parasniemi on ainutlaatuinen kulttuurimaisema, jonka vaaliminen on yksi seurakunnan tehtävistä.
Kirkkohakaan eli ranta-alueelle rautatiestä Parasniemeen on vuosien varrella kasvanut metsä,
joka estää jokinäkymän ja näkymän Haaparannalle. Samoin Parasniemen alueelle on kasvanut
paljon puita, jotka niin ikään peittävät näkymät kaupungin suuntaan ja kaupungin suunnasta.
Parasniemen vainion kulttuurimaisema on myös jäänyt pensaikon taakse alikäytävästä joen
suuntaan. Hulevesipumppaamon työ tosin avasi vähän näkymää vainion yli kaupungin suuntaan.
Kirkkohakaa ja Parasniemen aluetta on yritetty pitää kunnossa mm. lampaiden laidunnuksella.
Tämä ei kuitenkaan ole täysin auttanut, koska lammas ei syö esimerkiksi pihlajaa. Takavuosina
näiden alueiden raivausta hoidettiin mm. reserviläisten talkoo työllä. Nykyisin talkootyö ei
taida olla mahdollista erilaisten vastuu kysymysten vuoksi.
Olen saanut tietooni, että vuosia sitten museovirasto on kartoittanut kirkkohaan ja Parasniemen arvokkaat puut ja tehnyt myös suosituksen alueuiden raivaamisesta. Asiakirjat tästä
löytyy seurakunnan arkistosta.
Liitän oheen edesmenneen isäni Kalle Grönholmin jäämistöstä löytyneen asiakirjan Parasniemen puuston inventoinnista. Lisäksi liitän mukaan valokuvia maisemasta ennen ja nyt.

LIITE:
VIITE:

Juhani Grönholmin aloite liitteineen / 20.1.2021
Parasniemen maisemasuunnitelma

Talouspäällikön päätösesitys:
Tornion seurakunnan arkistossa on Maisemakontroll Ky Anneli Ruohosen 21.8.1990 laatima
1990 Parasniemen maisemasuunnitelma. Suunnitelma ei ole kirjallisessa muodossa vaan
kartta, johon on merkitty alueen rakennukset ja maisemasuunnitelman mukainen puusto ja
kasvillisuus. Kirkkoneuvosto käy alustavan keskustelun saapuneen aloitteen pohjalta ja päättää jatkotoimenpiteistä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti, että kiinteistöpäällikkö Petri Buska ottaa yhteyttä kaupungin
asiantuntijoihin ja tarvittaessa myös ELY-keskukseen Parasniemen alueen maisemoinnin
käynnistämiseksi.
Kirkkoneuvosto 30.06.2021 § 127:

Kiinteistöpäällikkö Petri Buska on pyytänyt tarjousta maisema-arkkitehti Elina Söderströmiltä Parasniemen maisemasuunnitelman tekemisestä. Toimeksianto koskee
Parasniemen Pappilan maisemasuunnitelman päivittämistä ajan tasalle Parasniemen Pappilan
ja sinne johtavan tien alueelta.
Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Edellinen maisemasuunnitelma on laadittu 1990. Nyt tehtävässä maisemasuunnitelman
päivityksessä tehdään katselmus puuston ja muun kasvuston tämänhetkisestä tilanteesta ja
esitetään ehdotukset tarvittavista toimenpiteistä esim. kaadettavat puut, pensaikkojen
raivaukset yms., jotta kulttuurihistoriallisesti arvokas perinnemaisema säilyisi ja näkymälinjat
saataisiin optimoitua. Lisäksi huomioidaan mahdolliset toimenpiteet puuston jatkuvuuden
turvaamiseksi.
Työn vaiheet ja sisältö käyvät ilmi liitteenä olevasta tarjouksesta. Kustannusarvio 2.940 euroa
+ alv 705,60 euroa. Kokonaishinta 3.645,60 euroa. Tämän tarjouksen ulkopuolisesta tai
mahdollisesta lisätyöstä laskutetaan sopimuksen mukaan erikseen samalla tuntihinnalla, 60
euroa/tunti, alv 0.
LIITE:

Tarjous E-City Landscape & Art, Elina Söderström maisema-arkkitehti

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy tarjouksen. Kulut veloitetaan kiinteistötoimen työmuodolta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto 26.10.2021 § 184:
E-City Landscape & Art, Elina Söderström maisema-arkkitehti on lähettänyt Parasniemen
maisemasuunnitelmaluonnoksen kommentoitavaksi.
LIITE:

Parasniemen maisemasuunnitelma 8.10.2021

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että Parasniemen maisemasuunnitelma hyväksytään.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kokouksen alkuun oli kutsuttu Elina Söderström esittelemään Parasniemen alueen maisemasuunnitelmaa. Kirkkoneuvosto merkitsi esittelyn tiedoksi.
Kirkkoneuvosto hyväksyi maisemasuunnitelman.
Mahdollisuuksien mukaan töitä toteutetaan oman henkilöstön voimin yhteistyössä maisemaarkkitehdin kanssa.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Tornion seurakunnan valmiussuunnitelma
Valmiussuunnitelmassa selvitetään toimenpiteet, joilla varmistetaan Tornion seurakunnan
toiminta ja hallinto normaalista poikkeavissa olosuhteissa.
Tornion seurakunnan valmiussuunnitelma oli vanha eikä sitä oltu päivitetty vuosiin. Nyt on
laadittu kokonaan uusi valmiussuunnitelma. Valmiussuunnitelman on laatinut Era Kurronen
yhteistyössä seurakunnan eri toimijoiden kanssa.

VIITE:

Tornion seurakunnan valmiussuunnitelma (ark.sarja: 0.1.1)

Puheenjohtajan päätösesitys:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy uuden valmiussuunnitelman käyttöön otettavaksi heti.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Sähköiseen arkistointiin siirtyminen
Sähköinen arkistointi on tätä päivää. Monet seurakunnat ovat jo siirtyneet sähköiseen
arkistointiin. Myös Tornion seurakunnassa monet asiakirjat tallentuvat jo sähköisiin
järjestelmiin; kirjanpito Kipaan, kiinteistöasiat Basis-ohjelmaan, hautakirjanpito Status
Hautakirja-ohjelmaan. On kuitenkin asioita, jotka vielä tallennetaan paperiversioina ja
kirkonkirjojenpidon osalta ne on jatkossakin arkistoitava paperiversioina.
Arkistointi on myös tila kysymys. Tornion seurakunnalla on 4 eri arkistotilaa, joista kaikki ei ole
täysin arkistokelpoisia tiloja. Tilan puute ei kuitenkaan ole akuutti kysymys.
Kirkkohallituksen tarjoamat ratkaisut ovat melko raskaita pienemmissä seurakunnissa.
Ylitornion seurakunta on hankkinut lisenssin Canon Therefore ohjelmistoon ja suosittelee tätä
myös Tornion seurakunnalle. Tieto/taito on ostettavissa Ylitornion seurakunnalta, joka on ollut
pilotoimassa seurakunnille kohdennettua ratkaisua.
Ohjelman lisenssi 4 vuodeksi, jossa yhdet pääkäyttäjä oikeudet ja yhdet tavallisen käyttäjän
oikeudet, maksaa 201+alv €/kk.
Sähköiseen arkistointiin olisi ajallisesti järkevää lähteä mukaan tässä vaiheessa, kun uusi
arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma ovat astuneet voimaan 1.3.2021 alkaen.
Sähköiseen arkistointiin liittyen on mahdollista, että myös vanhaa materiaalia digitoitaisiin ja
aineistoon lisättäisiin meta-tiedot (=skannattuun materiaaliin lisätään hakusanoja, joilla
ohjelma pystyy löytämään etsittävän tiedon). Kirkkohallitus on solminut Canonin kanssa
puitesopimuksen vanhojen arkistojen digitoinnista. Puitesopimus on voimassa 31.5.2022
saakka.
Digitointi on kallista, 10 hyllymetrin digitointiprojekti maksaisi 11 470 € (sis. alv). Tornion
seurakunnalla on pelkästään 1.1.2007 – 31.12.2020 kertynyttä materiaalia arviolta noin 10
hyllymetriä ja asiakirjat on tarkoituksen mukaisesti arkistoituna. Ei ole järkevää lähteä
taannehtivasti koko materiaalia digitoimaan, vaan täytyy miettiä käytön kannalta, että mikä
on järkevää, minkä tyyppistä tietoa tarvitaan/etsitään usein. Ehkä tärkein tällainen tieto on
pöytäkirjat. Vanhan materiaalin digitointia voidaan tehdä myös vähitellen, omana työnä, kun
uusi 1.3.2021 käyttöön tuleva AMS (arkistonmuodostussuunnitelma) on asianmukaisesti saatu
käyttöön otettua ja ajan tasalle.

VIITE:

Canonin esittely Teamsissa 14.9.2021

Puheenjohtajan päätösesitys:
Esitän, että:
1. Tornion seurakunta hankkii 4 vuoden lisenssin hintaan 201+alv €/kk Canonin Therefore
ohjelmaan ja ottaa ohjelmiston käyttöön taannehtivasti 1.3.2021 kertymään alkaneen
materiaalin osalta.
2. Varaudutaan talousarviossa vanhan materiaalin skannaamiseen (n. 10 hm hyllymetriä).
Tällä skannauksella saataisiin kirkkoneuvoston (vv. 1973 - 2020) ja kirkkovaltuuston (vv.
1973 - 2020) pöytäkirjat liitteineen skannattua ohjelmaan. Kirkkohallituksen puitesopimus skannauksesta on voimassa 31.5.2022 (+ mahdollinen optio 1+1 vuotta).

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Kirkkoneuvoston päätös:
1. Kohta 1 hyväksyttiin.
2. Kohta 2 päätettiin jättää pöydälle. Asiaan palataan tarvittaessa.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Koulutussuunnitelmat vuodelle 2022
Henkilöstöltä on saapunut vuodelle 2022 koulutusanomuksia. Ne on käyty yhdessä lähiesimiesten kanssa läpi. Myös yhteistyötoimikunta on käsitellyt koulutussuunnitelmat ja
tehtyjen tarkennuksien jälkeen päätynyt puoltamaan niitä.
Mikäli koulutussuunnitelmaa ei ole, niin työntekijälle on varattu koulutusmäärärahaa 250
euroa vuodessa. Henkilöstön koulutuspalveluihin on vuodelle 2022 varattu 47.997 euroa.

LIITE:

Koulutussuunnitelmat vuodelle 2022

Puheenjohtajan päätösesitys:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy koulutussuunnitelman vuodelle 2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Alex Ylinärä jääväsi itsensä poistuen paikalta 187 §:n käsittelyn ajaksi.
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Suensaaren srk-talon lämmönvaihtimet
Suensaaren seurakuntatalon lämmönvaihtimien uusiminen on vuoden 2021 talousarviossa,
kustannusarvio 22.663 euroa.
Kiinteistöpäällikkö Petri Buska on pyytänyt tarjouksia lämmönvaihtimen uusimisesta.
Tarjouksia pyydettiin neljältä (4) eri toimijalta. Määräaikaan 8.9.2021 klo 12.00 mennessä
tarjouksia oli tullut kahdelta (2) yritykseltä. Tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaiset.
Tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen ovat jättäneet seuraavat yritykset:
Tornion LVI-palvelu Oy
24 380,00 € sis, Alv 0%
5 851,20 € Alv 24%
30 231,20 € sis, Alv 24%
LVI-asennus Juhani Rautio Ky
20 484,00 € sis, Alv 0%
4 916,00 € Alv 24%
25 400,00 € sis, Alv 24%
LVI-Vanhatalo Oy – Ei toimittanut tarjousta
LVI-Pitkälä Tornio – Ei toimittanut tarjousta
Edullisimman tarjouksen antoi LVI-asennus Juhani Rautio Ky kokonaishintaan 25 400,00 € sis.
alv 24 %.

LIITE:
VIITTEET:

Tarjousten avauspöytäkirja 18.10.2021
Tarjoukset

Talouspäällikön päätösesitys:
Esitän, että hyväksytään LVI-asennus Juhani Rautio Ky:n tarjous kokonaishintaan 25 400,00 €
sis. alv 24 %.
Investoinnin määräraha ylittyy 2.737 euroa. Ylitys käsitellään kirkkovaltuuston kokouksessa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Muut mahdolliset asiat

Puheenjohtajan päätösesitys:
Keskustellaan muista mahdollisesti esille tulevista asioista.
Kirkkoneuvoston päätös:
1. Keskusteltiin jumalanpalvelusavustajien tehtävistä.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Tiedotuksia
1. Viranhaltijapäätökset; kirkkoherra (nrot 12), talouspäällikkö (nrot 17-23).
2. Kirkkohallitus on vahvistanut 2.9.2021 määräalojen myynnit Aleksi Ponkalalle, Ville
Alakuijalalle ja Aulis Kulmunille (Kv 27.05.2021 § 46 / DKIR/735/03.01.00/2021). Päätös
asetettu nähtäville 9.9.2021.
3. Kirkkohallitus on vahvistanut tontin myynnin K & I Säily OY:lle (Kv 27.05.2021 § 47
/DKIR/732/03.01.00/2021). Päätös asetettu nähtäville 9.9.2021.
4. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös nro 21/0380/2. Dnro 00660/20/2399. / LIITE /
Ei julkinen.
5. Piispantarkastuksen visitaation alustava ohjelma lähetetään valtuutetuille tiedoksi 27.10.
6. 4.-5.2.2022 Juhani Holma tulee pitämään messukoulutusta Tornion seurakuntaan.

Puheenjohtajan päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Pöytäkirjan nähtävilläolo
Tornion seurakunnan tiistaina 26.10.2021 pidetyn kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu
pöytäkirja pidetään nähtävänä seuraavasti:
Tornion kirkkoherranvirastossa, os. Kirkkokatu 13, 95400 Tornio.
Ajalla: Maanantai 01.11.2021 – tiistai 30.11.2021 kello 9 - 15.
Ilmoitus nähtävillä olosta on Tornion kirkkoherranviraston ilmoitustaululla maanantai
01.11.2021 – tiistai 30.11.2021 kello 9 - 15.

Puheenjohtajan päätösesitys:
Hyväksytään.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA KIELTOJEN PERUSTEET
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan
hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 166-169, 171, 178, 185, 188, 191-193 §: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: 170, 172-175, 177, 179-184, 186-190 §: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: 175-176 §:t
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelisluterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin
tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain
6 luvun 72 § 2 momentti).
Muutosta ei saa hakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran
toimituksesta pidättämistä (kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).
Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä, joka koskee toiseen
henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti).
Muun lainsäädännön mukaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa tehdä
kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat:
60 000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
150 000 € (rakennusurakat);
400 000 € (hankintalain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
Pöytäkirjan
Otteen
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________
oikeaksi todistaa: ______________________
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300 000 € (hankintalain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
500 000 € (käyttöoikeussopimukset).
Pöytäkirjan pykälät:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET, OIKAISUVAATIMUSVIRANOMAINEN JA -AIKA SEKÄ OIKAISUVAATIMUKSEN
SISÄLTÖ
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Tornion kirkkoneuvosto:
Käyntiosoite: Kirkkokatu 13, 95400 Tornio
Postiosoite: Kirkkokatu 13, 95400 Tornio
Telekopio: --Sähköposti: tornion.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 170, 173-175, 177, 180-184, 186-190 §:t
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. 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, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
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 JA SISÄLTÖ
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §). Hankintaoikaisu
toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö:
TORNION KIRKKONEUVOSTO
Käyntiosoite: Kirkkokatu 13, 95400 Tornio
Postiosoite: ”
Sähköposti: tornion.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 172, 179, 188 §:t
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsePöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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mäntenä 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.
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, muutoksenhakuajan laskeminen, valituksen sisältö, valituksen
liitteet ja valitusasiakirjojen toimittaminen.
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 asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika:
30 pv päätöksen tiedoksisaannista
30 pv päätöksen tiedoksisaannista

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusaika:

30 pv päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
● Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Ojakatu 1, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 85, 90101 Oulu
Sähköposti: oulu.tuomiokapituli@evl.fi
Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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● Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Osoite: PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika 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, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa
koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
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 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.
● 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:
Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksessa on ilmoitettava:
- valittajan nimi ja yhteystiedot
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
- sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä valitusviranomaiselle.
Valitukseen on liitettävä:
- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.
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.
Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
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. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta
annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) 1 §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa
on 260 € ja markkinaoikeudessa 2 050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 €, jos
hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6 140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa
euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Mirja-Liisa Lindström päättää kokouksen ja pitää hartauden.

Kirkkoneuvoston päätös:
Puheenjohtaja Mirja-Liisa Lindström päätti kokouksen klo 19.50 ja piti hartauden.

Pöytäkirjan
tarkastajien nimikirjaimet: __________ /___________

Otteen
oikeaksi todistaa: ______________________

