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KOKOUSTIEDOT
Kokousaika

Tiistai 1.6.2021, kello 16:30

Kokouspaikka

Seurakuntakeskus, seurakuntasali

Varsinaiset jäsenet

Läsnä/poissa Varajäsen

Heikki Holma, kirkkoherra, puheenjohtaja
Jussi Vaara, varapuheenjohtaja
Niina Antinkaapo
Arja Heikkinen
Pertti Keränen
Aino Ollitervo
Sari Siitonen

läsnä
poissa
poissa
läsnä
poissa
läsnä
läsnä

Rauni Moskuvaara, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kalle Peteri, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

läsnä
poissa

Jyrki Törmänen, sihteeri

läsnä

Allekirjoitukset

Heikki Holma
Heikki Holma, puheenjohtaja

Aatto Ylimartimo läsnä

Jyrki Törmänen
Jyrki Törmänen, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi

Tervolassa 1.6.2021

Aatto Ylimartimo
Aatto Ylimartimo

Sari Siitonen
Sari Siitonen

______________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella. Kuulutus oli nähtävänä 2.6.2021 – 9.6.2021 virastoaikana klo 9.00–13.00. Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuulutuksen mukaisesti kirkkoherranvirastoon 2.6.2021 lukien.
Todistetaan Tervolan seurakunnan kirkkoherranvirastossa ___.___.2021
Jyrki Törmänen
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61 §
KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
KN 1.6.2021 / § 61
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Laulettiin virsi 130, puheenjohtaja luki Room.11:33-36 ja johti rukouksen.

62 §
LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
KN 1.6.2021 / § 62
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 päätös 24.1.2017/§ 8: ”Kokouspaikkana on seurakuntakeskuksen kokoussali
ellei erityinen syy toista vaadi. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä jäsenille viimeistään kolmea päivää ennen kokousta – kiireellisissä tapauksissa kutsumisaika voi olla lyhempikin. Kokoukset pyritään pitämään ottaen huomioon mahdolliset kunnanhallituksen ja –valtuuston
kokoukset. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti torstaisin klo 16.30 alkaen.
Kokouksesta on toimitettu sähköpostitse 25.5.2021 kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle sekä
kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kirjallinen kutsu asialuetteloineen.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
63 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
KN 1.6.2021 / § 63
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 6: Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Edelliset: Aino Ollitervo ja Arja Heikkinen
Päätös:
Valittiin Sari Siitonen ja Aatto Ylimartimo
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64 §
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
KN 1.6.2021 / § 64
61 § Kokouksen avaus
62 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
63 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
64 § Esityslistan hyväksyminen
65 § Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelma kesäkuu-elokuu 2021
66 § Rippikoulusuunnitelma
67 § Hautausmaan perusparannus
68 § Talousarvio muutos 1/2021
69 § Ostotarjous määräala
70 § Muut asiat
71 § Ilmoitusasiat
72 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
73 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
74 § Kokouksen päättäminen
Kirkkoherran esitys:
Hyväksyttäneen esityslista
Kirkkoneuvoston päätös:
Esityslista hyväksyttiin
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65 §
JUMALANPALVELUS- JA KOLEHTISUUNNITELMA KESÄKUU-ELOKUU 2021
KN 1.6.2021 / § 65
Kirkkoherran esitys:
Jumalanpalvelukset ovat messuja Seurakuntakeskuksen kirkossa 20.6. saakka ja sen jälkeen
Isossa kirkossa niin kauan kuin alle 50 hengen kokoontumisrajoitukset ovat voimassa. Jos rajoitukset edellä mainitusta väljenevät, jumalanpalvelukset ovat Vanhassa kirkossa. Poikkeuksena kuitenkin: konfirmaatiomessut 25.6. ja 15.8. ovat Isossa kirkossa, 26.6., 25.7. ja 8.8. on
sanajumalanpalvelus.
su 6.6. 2. sunnuntai helluntaista, Katoavat ja katoamattomat aarteet
Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210,
00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 13.6. 3. sunnuntai helluntaista, Kutsu Jumalan valtakuntaan
Pohjois-Suomen tunturikappeleiden ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki (ajankohtaan sidottu toukokuu-syyskuu)
su 20.6. 4. sunnuntai helluntaista, Kadonnut ja jälleen löytynyt
Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. Lasten ja
nuorten keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 1203.
la 26.6. Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä) Tien raivaaja
Oman seurakunnan nimikkolähetin, Juha Saaren, työn tukemiseen. SEKL
su 27.6. 5. sunnuntai helluntaista Armahtakaa!
Psykotraumatologian keskuksen (ent. Kidutettujen kuntoutuskeskus) työn tukemiseen. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Alppikatu 2, 00530 Helsinki, FI50 8000 1200 0618 45. (Kirkkohallituksen suositus)
su 4.7. Apostolien päivä Herran palveluksessa
Inkerin kirkon diakoniatyöhön Venäjällä. Inkerin evankelis-luterilainen kirkko, PL 189, 53100
Lappeenranta, FI90 5620 0910 0018 57. (Kirkkohallituksen suositus)
su 11.7. 7. sunnuntai helluntaista Rakkauden laki
Koulutus on avain oman elämän hallintaan -kolehti nuorten perus- ja ammattikoulutukseen
Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet
osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
su 18.7. Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä) Kirkastettu Kristus
Tavoittamattomien tavoittamiseen Etiopiassa Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta. Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57 4405 0010 0212 96, viitenumerolaskuri osoitteessa: https://www.kylvaja.fi/seurakunnille/tilitykset (kirkkohallituksen suositus)
su 25.7. 9. sunnuntai helluntaista Totuus ja harha
Teologian opiskelijoiden pastoraaliseen koulutukseen ja luterilaisen uskonkäsityksen ja identiteetin vahvistamiseen. Suomen teologinen instituutti ry, Kaisaniemenkatu 13 A 4, 00100 Helsinki, FI86 1270 3000 2076 34. (Kirkkohallituksen suositus)
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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su 1.8. 10. sunnuntai helluntaista Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa
Murmanskin kirkon rakennusprojektiin. Murmanskin kirkon rakennusrahaston kautta (Inari)
su 8.8. 11. sunnuntai helluntaista Etsikkoaikoja
Tervolan rauhanyhdistykselle
su 15.8. 12. sunnuntai helluntaista Itsensä tutkiminen
Teologiseen koulutukseen Myanmarissa, erityisesti Myanmar Institute of Lutheran Theology
(MILT) -oppilaitoksessa. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY ry, PL 184, 00181
Helsinki, FI13 8000 1500 7791 95.
su 22.8. 13.sunnuntai helluntaista Jeesus, parantajamme
Omalle seurakunnalle eloseurakulujen kattamiseen
su 29.8. 14. sunnuntai helluntaista Lähimmäinen
Korona-epidemian vuoksi taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden auttamiseksi. Kirkon diakoniarahasto, Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki, FI15 8000 1100 0602 28.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esitetyn Jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelman.
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RIPPIKOULUSUUNNITELMA
KN. 2.9.2020 68 §
Rippikoulusuunnitelma 2020-2021
Rippikoululeirit pidetään Törmävaaran leirikeskuksessa.
Rippikoulu alkaa sunnuntaina 13.9.2020 Ripari tutuksi-tilaisuudella, johon kutsutaan kaikki rippikouluikäiset perheineen. Tapahtuma alkaa 13.9. klo 14 kahvittelun ja mehujen merkeissä Varejoen koulun vieressä olevassa päällikön majassa. Sieltä siirrytään leirikeskukseen, jossa on viisi
rastia: sakraalitilassa, päivän rukoushetki, yhdessä majoitushuoneessa: tilat ja tyypit tutuiksi,
olohuoneessa vapaa-aika, ohjattu aika ja yhteinen aika, ja luokassa: tärkeät opittavat asiat läsnäolijoiden ajatuksia ja odotuksia. Viides rasti on ilmainen ruokailu. Rastivahteina toimivat rippikoulujen opettajat ja varttuneita isosia. Tilaisuus päättyy noin klo 17. Ruokailun vuoksi ilmoittautumiset mahdollisine ruokarajoitteineen pe 4.9.2019 klo 14 mennessä kirkkoherranvirastoon 050 4370000 tai tervola@evl.fi
Rippikoulu jatkuu edellä mainitussa tilaisuudessa annettujen ohjeiden mukaan. Talviryhmän
rippikoulu käsittää kaksi leirijaksoa, toinen syksyllä ja toinen talvella. Ensimmäinen leirijakso on
15.-18.10.2020 (syysloma) ja toinen 8.-14.3.2021 (hiihtoloma). Konfirmaation ajankohdaksi voi
valita joko juhannuksen 26.6. tai sunnuntain 15.8..
Myös kesäryhmällä on kaksi leirijaksoa. Ensimmäinen on 3.-6.1.2021 ja toinen 7.-13.6.2021.
Konfirmaation ajankohdaksi voi valita joko juhannuksen 26.6. - edellyttäen, että kaikki omatoimisesti suoritettavat osuudetkin on hoidettu - tai sunnuntain 15.8..
Leireillä on mukana ainakin pappi ja nuorisotyönohjaaja sekä tarvittava määrä isosia. Leiriläisiltä
peritään ruokamaksuna 20 € ensimmäisestä leirijaksosta ja 50 € toisesta leirijaksosta. Ruokamaksu peritään käteisenä leireille tultaessa. Ruokamaksulla pyritään kattamaan leirin aikana
kulutetut ja siten kotona säästyneet ruoka- ja hygieniatarvikkeet.
Myös muualla kuin omassa seurakunnassa rippikoulun käyvät osallistuvat Riparitutuksi-tilaisuuteen.
Kaikkiin rippikoulumuotoihin kuuluu seurakuntaelämään osallistumista. Siitä annetaan tarkemmin ohjeita 13.9. ripari tutuksi-tilaisuudessa. Seurakuntaelämään tutustumiseen kuuluu kuusi
jumalanpalvelusta nuortenilta ja yksi vapaavalintainen toiminta tai tilaisuus.
Rippikoulun voi käydä, vaikka ei kuuluisi kirkkoon. Konfirmaation edellytyksenä on kaste ja seurakunnan jäsenyys.

KN 1.6.2021 / § 66
Koronarajoitusten vuoksi rippikoululeirejä ei ole voitu järjestää suunnitelman mukaan lukuun
ottamatta talvikoulun aloitusjaksoa 15.-18.10.2020.
Talviryhmän pitempi leiri siirtyy pidettäväksi 14.-20.6.2021 ja Kesäryhmän rippikoululeiri on 7.13.6.2021 Leirit pidetään Törmävaaran leirikeskuksessa niin, että leirikeskusrakennus toimii
pääasiassa majoitustilana, Varejoen koulu opetustilana, Kivikylän maja sakraalitilana ja
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Paakkolan kyläyhdistykseltä vuokrattu teltta ruokailutilana. Talvileirin turvallisuusvastaavansa
on Sari Siivola ja kesäleirin Tarja Volotinen.
Kirkkoherran ehdotus
Esitetään rippikoulusuunnitelman muutos kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi rippikoulusuunnitelman muutoksen.
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67 §
HAUTAUSMAAN PERUSPARANNUS
KN 1.6.2021 / § 67
17.6.2020 suoritetussa kirkkoneuvoston hautausmaakatselmuksessa todettiin, että tärkeimmät kehityskohteet ovat valaistuksen parantaminen, kulkukäytävien uudistaminen ja uurnalehdon rakentaminen. Myös vesilinjan uusiminen todettiin tarpeelliseksi.
Uurnalehdon rakentaminen tulee viivästymään vuodelle 2022 johtuen hautausmaan käyttösuunnitelman muutoksesta, joten vuonna 2021 uusittaisiin vesilinjat, valaistus ja kulkukäytävät.
Nykyisellään hautausmaalla on yksi valaisin osastojen 8 ja 1 kulkukäytävän laidassa. Uuden
suunnitelman pohjalle on kaavailtu 10 valaisinta, jotka sijoitetaan kuvan 1 osoittamalla tavalla.

Kuva 1, valaisinten sijoittelu
Valaisinten sijoitteluun vaikuttaa oleellisesti kierrätys- ja vesipisteiden sijainti. Valaisimet noudattavat samaa hillittyä ulkonäköä, mitä seurakuntakeskuksen ympäristössä olevat valaisimet
ovat (kuva 2).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
AY
SS

TERVOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

4/2021

9

Kuva 2, valaisin malli
Valaisimet asennetaan joko sinkittyihin tai mustiksi maalattuihin 4,5 m pylväisiin, jotka tuetaan maahan betonisin pylväsjalustoin. Samalla hautausmaalle lisätään haudan sulatusta varten piharasioita (kuva 3).

Kuva 3, piharasia malli
Kulkukäytävien suurin ongelma on, että ne ovat painuneet muuta ympäristöä matalammaksi.
Käytävien pohjaksi laitetaan kankaan päälle 0-31 murske tiivistettynä ja sen päälle tumma kivituhka. Osastojen 8 ja 1 välinen käytävä on kivituhkattu, joten tällä tavoin kulkukäytävistä saadaan yhdenmukaiset.
Suoritettiin hautausmaakatselmus.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään hautausmaan perusparannus valaistuksen, kulkukäytävien ja vesilinjaston osalta
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi hautausmaan perusparannuksen esityksen mukaisesti.
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68 §
TALOUSARVIOMUUTOS 1/2021
KN 1.6.2021 / § 68
HAUTAUSTOIMI
Hautausmaan kehityssuunnitelma
KIINTEISTÖTOIMI
Pappilan ikkunat
Leirikeskuksen katto ja ikkunat
Ennakoimattomat
Yhteensä

TA 2021
7.500,00 €

TS2 2022
7.500,00 €

5.000,00 €

TS3 2023

5.000,00 €

5.000,00 €

20.000,00 €
5.000,00 €

17.500,00 €

12.500,00 €

25.000,00 €

Hautausmaan perusparannuksen osalta suoritetaan vuonna 2021 kaikki muut toimenpiteet
lukuun ottamatta uurnalehdon muistomerkin rakentaminen. Muistomerkin rakennuskustannukset ilman maatöitä ja kulkukäytäviä ovat 2.000,00. Tällöin vuonna 2021 tulisi käytetyksi
16.000,00 € hautausmaan peruskunnostukseen.
Alkuperäinen 15.000,00 € budjetti on tiukka huomioiden hautausmaan perusparannuksen laajuus.
Pappilan ikkunaremontin suunnitteluvaiheessa ei huomioitu vanhan rakennuksen ikkunoiden
ulkopuolisia täytelistoja eikä ikkunapenkkejä. Ikkunoissa on aikaisemmin ollut ulkopuoliset
suljettavat ikkunaluukut, jotka ovat olleet kiinnitettyinä täytelistoihin. Ikkunaluukut on poistettu joskus eikä niiden kunnosta tai olemassaolosta ole varmuutta. Rakennuksen historia
huomioiden on tärkeää rakentaa täytelistat vanhalla tavalla, jotta ikkunaluukkujen asentaminen takaisin on tulevaisuudessa mahdollista. Täytelistojen uusimista ja/tai korjausta ei budjetoitu. Lisäksi etelänpuoleisen julkisivun yksi ikkuna on jäänyt pois alkuperäisistä laskuista. Vaikutus investointibudjettiin +3.000,00 €.
Taloussihteerin esitys:
lähetetään talousarviomuutos 1/2021 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
HAUTAUSTOIMI
Hautausmaan perusparannus
KIINTEISTÖTOIMI
Pappilan ikkunat
Leirikeskuksen katto ja ikkunat
Ennakoimattomat
Yhteensä

TA 2021
16.000,00 €

TS2 2022
2.000,00 €

8.000,00 €

TS3 2023

5.000,00 €

5.000,00 €

20.000,00 €
5.000,00 €

29.000,00 €

7.000,00 €

25.000,00 €

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen talousarviomuutoksesta 1/2021 ja lähettää sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OSTOTARJOUS MÄÄRÄALA
KN 2.9.2020 / § 63
Tervolan kunnan kanssa on käyty keskusteluita 7,2 ha:n kokoisesta määräalasta joka koskee
tilaa Lapinniemi 845-402-16-33. Kunta on tehnyt 27.7.2020 kyseisestä kohteesta ostotarjouksen.
Pertti Keränen poistui pykälän käsittelyn ajaksi.
Arja Heikkinen esitti pöytäkirjan tarkastajaksi pykälän ajaksi Aino Ollitervoa. Aino Ollitervo hyväksyttiin pöytäkirjan tarkastajaksi pykälän ajaksi.
Taloussihteerin esitys:
Esitetään, että seurakunta teettää kohteesta puuston metsäarvion ja jatkaa ostotarjouksen
käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.
KN 2.12.2020 / § 95
LIITE Metsämaan arvio
Kirkkolaki 14 luku § 4
Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava
tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta. (11.12.1997/1303)
Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että se puoltaa ostotarjouksen hyväksymistä alla olevan esityksen
mukaisesti ja päättää lähettää sen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.
•
•
•

maapohja metsämaa arvion mukaisesti 7,3 ha, hinta 29.200,00 €
puuston arvoa laskettaessa ei vähennetä arvon korjausta -20 %
kokonaishinta 46.425,00 €

Pertti Keränen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Arja Heikkinen esitti pöytäkirjan tarkastajaksi pykälän ajaksi Jussi Vaaraa. Jussi Vaara hyväksyttiin pöytäkirjan tarkastajaksi pykälän ajaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KV 17.12.2020/ § 21
LIITE Metsämaan arvio
Pertti Keränen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvoston esitys:
Esitetään Tervolan kunnan ostotarjous hyväksyttäväksi ja lähetetään se kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kirkkoneuvoston päätösesityksen ja lähettää sen
kirkkohallitukselle vahvistettavaksi. Mukaan liitetään Tervolan kunnan ostotarjous.
KN 1.6.2021/ § 69
Liite: Kauppakirjaluonnos
Kirkkohallitus on 18.2.2021 kokouksessaan hyväksynyt kirkkovaltuuston päätösesityksen määräalan myymiseksi Tervolan kunnalle. Päätöksestä ei tehty oikaisuvaatimuksia.
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Tervolan kunnanhallitus on 10.5.2021 kokouksessaan hyväksynyt kauppakirjaluonnoksen.

Taloussihteerin esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy liitteen kauppakirjaluonnoksen ja valtuuttaa
kirkkoherran ja taloussihteerin allekirjoittamaan sen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä esitetyn kauppakirjaluonnoksen ja valtuutti kirkkoherran ja
taloussihteerin allekirjoittamaan sen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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OAKR:n yhteisjohtokunnan muistio

72 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO
Taloussihteerin esitys:
Pöytäkirja päätettäneen pitää nähtävillä 2.6.2021 - 9.6.2021 kirkkoherranvirastossa sen
virallisina aukioloaikoina ja nähtävillä olosta on ilmoitus kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Kirkkoneuvoston päätös:

73 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitteenä

74 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:47.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
AY
SS

TERVOLAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

4/2021

15

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Tervolan seurakunta
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
1.6.2021

pykälä 73
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, kirPerusteet
kollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 68
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
KL (72 § (21.12.2012/1008))
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä
kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain
(1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pykälät

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
omainen ja –aika
Tervolan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Kirkkokuja 4
Postiosoite:
95300 Tervola
Telekopio:
016-435134
Sähköposti:
tervola@evl.fi
Pykälät 65, 66, 67, 69

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus
on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka
on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut,
saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan /
seurakuntayhtymän jäsen sekä kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hallinto-oikeus
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
oulu.hao@om.fi

Isokatu 4
90101 Oulu
010-3642841
Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää
Kirkollisvalitus / alistusasia
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika
Oulun tuomiokapituli, pykälät 30 päivää

Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Ojakatu 1
90100 Oulu
(08) 3110659

Kirkkohallitus, pykälät
PL 185, (Satamakatu 11, 00161 Helsinki)
Telekopio: 09-1802 203
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valituskirjelmä

30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen
laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisen 71, 72, 73ä 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.
Hankintaasian
saattaminen
markkinaoikeuden
käsiteltäväksi

Hakemusosoitus
Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai
sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön
tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.
Hakemuksen tekeminen
Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on
saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: PL 118, 00130 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, Helsinki
Telekopionumero: (09) 68 405 514

Lisätietoja
Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2000 euroa jollei lain 6 tai 7 §:stä
muuta johdu.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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