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Keskiviikko 31.1. 2018 klo 17.00 – 18.00
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Varsinainen jäsen
Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja
Kari Tammela, varapuheenjohtaja
Laila Aikio, jäsen
Markku Harri, jäsen
Ritva Hirvelä, jäsen
Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen
Pekka Pekkala, jäsen
Vappu Tanhua, jäsen
Satu Yliluoma, jäsen

Varajäsen

x
x
-

Anneli Kuhmonen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Eeva Harmanen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Katja Kiviniemi, vs. talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Mauno Hepola, kappalainen, pöytäkirjanpitäjä

Pertti Kangasniemi
Anne Näkkäläjärvi
Aino Palokangas
Kerttu Valle-Leukkunen
Aleksi Kinnunen
x Kai Jentala
Hannele Kukkala
Marketta Lehtola

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖSESITYS: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT
PÄÄTÖSESITYS: Pöytäkirjan tarkistajat valitaan järjestyksessä läsnäololistan
mukaan, vuorossa Ritva Hirvelä ja Jouni Ilmari Jomppanen
PÄÄTÖS:
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Ritva Hirvelä ja Jouni
Ilmari Jomppanen.

3§

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLO
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään kirkkoherranvirastossa nähtävillä 1.2. 15.2. 2018. Ilmoitus nähtävillä olosta on seurakunnan ilmoitustaululla saman ajan.

4§

KANTTORI JARI LINJAMAN VIRKAVAPAA
Jari Linjama kirjoittaa:
“Inarin seurakunnan kirkkoneuvosto
9.1.2018
VIRKAVAPAA-ANOMUS
Anon virkavapaata ajalle 1.2. - 31.7.2018. Minut on valittu Oriveden seurakunnan kanttorin
virkaan. Aloitan virkatyöni Orivedellä 1.2.2018, josta alkaa kuuden kuukauden koeaika.
Mikäli suoritan koeajan hyväksytysti, virkani vakinaistetaan 1.8.2018 alkaen. Tällöin
irtisanon itseni Inarin seurakunnan kanttorin virasta erillisellä ilmoituksella.
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Kunnioittavasti, Jari Linjama”

PÄÄTÖSESITYS: Kirkkoneuvosto myöntää virkavapaan.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

5§

KIRKKOHERRAN MÄÄRÄYS KANTTORIN SIJAISESTA LOMAN JA
VIRKAVAPAAN AIKANA
Kirkkoherran päätöksellä Sirpa Mustonen on määrätty kanttori Jari Linjaman
sijaiseksi ajalle17.1.-17.7. 2018.
PÄÄTÖSESITYS: Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

6§

TALOUSPÄÄLLIKKÖ EILA SEIPÄJÄRVEN IRTISANOUTUMINEN
Eila Seipäjärvi kirjoittaa:
”IRTISANOUTUMISILMOITUS
Irtisanoudun Inarin seurakunnan talouspäällikön virasta, virkasuhteeni päättyy
28.2.2018
Rovaniemellä 14.12. 2017
Eila Seipäjärvi”
PÄÄTÖSESITYS: Kirkkoneuvosto myöntää irtisanoutumisen.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

7§

VUODEN 2018 ALKUVUODEN KOLEHDIT
KJ 2:8 mukaan kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty KL 22:2. 1/9 mukaisesti
(kirkkohallitus määrännyt).
Liitteenä esitys alkuvuoden kolehdeista.
PÄÄTÖSESITYS
PÄÄTÖS:

8§

Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtilistan esityksen mukaisena ja
valtuuttaa kirkkoherran tekemään tarvittavat poikkeukset.
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

AVUSTUSANOMUS/IVALON SEUDUN TYÖTTÖMÄT
Ivalon seudun työttömät kirjoittaa:
”Haemme avustusta keittolounastoiminnan jatkamiseksi vuodelle 2018.
Lounasta on tarjoiltu maanantaisin koko vuoden kesätaukoa lukuun
ottamatta.
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Tuen määrä voisi olla edelleen 1200 e.
Keittolounasta on tarjottu yhdistyksen tiloissa Vasantie 3 ja jo 7. vuosi
menossa. Toimintamme on ollut työttömien ja eläkeläisten ja muiden
vähävaraisten keskuudessa erittäin suosittua. Haemme joka päivä
kauppojen lahjoittamat ylijäämäruuat, jonka maamme päivittäin, joka
on myös erittäin kysytty. Talkoolaisaktiiveja on noin 20, joiden
työpanos on yhdistyksen toiminnalle ehdoton toiminnan ylläpitämiseksi.
Talkoolaisten avustuksella olemme hoitaneet kaikki EU-avustusjaot,
omat ja MLL sekä seurakunnan erittäin hyvässä yhteistyössä. Ruokailu
on ollut talkooporukan kannustava tekijä.
Diakonissa Anu Huhtamella on lupautunut edelleen käymään
luonamme keskustelemassa asiakkaiden kanssa.
Kävijämäärät ovat noin 15-25 hlö per päivä ruokailussa ja
kirpputorilla. Kunta on myös tukemassa v. 2018 vuokraa ja
pitkäaikaistyöttömän palkkausta. Tällä hetkellä meillä on myös yksi
henkilö kuntouttavassa työtoiminnassa ja yksi pitkäaikaistyötön on
vuoden työllistettynä. Talo on auki 5 päivänä viikossa läpi vuoden.
Yhteistyöterveisin Ivalon Seudun työttömät ry
Arto Valo, puheenjohtaja”
Vuosina 2016-2017 avustus oli 1000 euroa, aikaisemmin 1300 euroa.
PÄÄTÖSESITYS: Kirkkoneuvosto myöntää avustuksen 1000 euron suuruisena.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

Kokous keskeytettiin kello17.40 jatkuen kello 17.45
Kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Tuomo Huusko oli
esteellinen pykälän 9 käsittelyssä. Puheenjohtajana toimi
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Kari Tammela. Tuomo
Huusko poistui paikalta pykälän käsittelyn ajaksi.
9§

PIISPAN MAALLIKKOVALITSIJOIDEN VALITSEMINEN
Piispa Samuel Salmi on toimittanut tuomiokapitulille eroilmoituksen Oulun
hiippakunnan piispan virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Piispa Salmen virkasuhde
päättyy 31.10.2018. Oulun hiippakunnan piispan virka tulee näin ollen avoimeksi
1.11.2018 alkaen. Tuomiokapitulin on määrättävä toimitettavaksi piispan vaali.
Äänioikeutettuja piispan vaalissa ovat:
1) hiippakunnan papit;
2) hiippakunnan lehtorit;
3) hiippakunnasta hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet ja
kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat;
4) saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen valitsema edustaja;
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5) hiippakunnan seurakuntien maallikkovalitsijat;
6) tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen.
Seurakuntien kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen maallikkojäsenet valitsevat
niin monta maallikkovalitsijaa, että 2 momentin 3–6 kohdassa tarkoitettuja
maallikkovalitsijoita on yhteensä yhtä monta kuin äänioikeutettuja pappeja ja
lehtoreita yhteensä.
Tuomiokapitulin on laadittava rovastikunnittain luettelo piispan vaalissa
äänioikeutetuista papeista ja lehtoreista sekä lähetettävä kullekin lääninrovastille ote
tästä luettelosta. Pappien ja lehtorien lukumäärä määräytyy 1.12.2017 tilanteen
mukaan. Luettelon perusteella tuomiokapitulin on määrättävä kirkkovaltuustojen ja
seurakuntaneuvostojen valitsemien maallikkovalitsijoiden lukumäärä ja jako
seurakuntien kesken ja ilmoitettava siitä kirkkoherroille.
Kirkkoherra huolehtii siitä, että kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston
maallikkojäsenet valitsevat kirkkolain 23 luvun 16 §:n 2 momentin 5 kohdassa
tarkoitetut maallikkovalitsijat, ja ilmoittaa vaalin tuloksen tuomiokapitulille ja
lääninrovastille. Jokainen seurakunta valitsee ainakin yhden maallikkovalitsijan. Muut
maallikkovalitsijat valitaan seurakuntien väkilukujen määrän suhteessa
tuomiokapitulin määräämän jaon mukaisesti. Seurakuntien väkiluku määräytyy
vuoden 2017 viimeisen päivän väkiluvun mukaan.
Maallikkovalitsijaksi voidaan valita henkilö, joka on vaalikelpoinen seurakunnan
luottamustoimeen eli kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt
seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Edellytysten, myös 18
vuoden iän, on täytyttävä jo valintahetkellä. Valittavan on oltava valitsevan
seurakunnan jäsen. Maallikkovalitsijaksi ei voida valita papiksi vihittyä.
Maallikkovalitsijaksi ehdotettavilta on kysyttävä suostumus ennen valintaa.
Äänioikeutettu, jolla on äänioikeus sekä kirkolliskokouksen edustajana että
hiippakuntavaltuuston jäsenenä tai sekä kirkolliskokouksen edustajana että
tuomiokapitulin jäsenenä, äänestää kirkolliskokouksen edustajana, jolloin
hiippakuntavaltuustossa tai tuomiokapitulissa äänioikeutta käyttää varajäsen.
Oulun hiippakunnassa kirkolliskokouksen maallikkoedustajana äänestää kahdeksan
henkilöä sekä saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen valitsema edustaja.
Hiippakuntavaltuustossa on 14 maallikkojäsentä, joista kolme on myös
kirkolliskokousedustajia. Nämä kolme äänestävät kirkolliskokouksen edustajina ja
heidän äänioikeuttaan hiippakuntavaltuustossa käyttävät heidän varajäsenensä.
Tuomiokapitulin maallikkojäsen äänestää hiippakuntavaltuuston jäsenenä.
Ensimmäinen varajäsen äänestää tuomiokapitulin maallikkojäsenenä.
Äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita on 1.12.2017 tilanteen mukaan yhteensä 563.
Seurakunnista tulee valita yhteensä 537 maallikkovalitsijaa, jotta maallikkovalitsijoita
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(hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, kirkolliskokouksen maallikkoedustajat,
kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen, saamelaiskäräjien kirkolliskokoukseen
valitsema edustaja, seurakunnista valitut maallikkovalitsijat, tuomiokapitulin
maallikkojäsen ja lakimiesasessori) on yhtä monta kuin äänioikeutettuja pappeja ja
lehtoreita yhteensä.
Kirkkolain mukaan valitsijoista päättää kirkkovaltuusto yksittäisessä seurakunnassa ja
seurakuntaneuvosto yhtymässä. Koska meillä ei vielä ole seurakuntaneuvostoa,
valinnan tekee kirkkohallituksen lakimiehen ja tuomiokapitulin lakimiesasessorin
mukaan kirkkoneuvosto.
Tuomiokapitulin päätöksen mukaan Inarin seurakunnasta valitaan viisi
maallikkovalitsijaa.
Liitteinä Tuomiokapitulin päätös ja kirje.
PÄÄTÖSESITYS: Kirkkoneuvosto valitsee viisi maallikkovalitsijaa piispanvaaliin.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti seuraavat viisi
maallikkovalitsijaa piispanvaaliin:
Laila Aikio
Jouni Ilmari Jomppanen
Kari Tammela
Markku Harri
Eeva Harmanen
10§

TEOLOGIHARJOITTELIJAN OTTAMINEN INARIN SEURAKUNTAAN
Teologinen tiedekunta kysyy, voisiko Inarin seurakunta ottaa teol.yo Ari Maaningan
kuuden viikon harjoitteluun 28.4. 2018 lähtien. Ari Maaninka asuu Rovaniemellä.
Seurakuntaharjoittelu on pakollinen osa opintoja. Seurakunta ei maksa harjoittelijalle
palkkaa, mutta tarjoaa majoituksen harjoitteluajalle.
PÄÄTÖSESITYS: Inarin seurakunta ottaa teologiharjoittelijan harjoittelujaksolle.
PÄÄTÖS:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

11§

MUUTOKSENHAKUOHJE

12 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
PUHEENJOHTAJA PÄÄTTI KOKOUKSEN KLO 18.00
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Ivalossa 31. tammikuuta 2018
Tuomo Huusko
Katja Kiviniemi
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja
päätöksiä. Tarkistuksen osoitukseksi olemme merkinneet sivut nimikirjaimin Ivalossa 31.
tammikuuta 2018
Ritva Hirvelä
pöytäkirjantarkastaja

Jouni Ilmari Jomppanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 1.2.2018 – 15.2.2018
ja sitä koskeva ilmoitus on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
1.2.2018–15.2.2018.
Katja Kiviniemi
sihteeri
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Inarin seurakunta
Kirkkoneuvosto

Kieltojen
perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä 31.1.2018

Pykälä 9

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn
valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 5 §
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: 4, 6-8, 10 §
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan pykälät: - - §,
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä
kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää
hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon1.

Pöytäkirjan pykälät:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
nen ja -aika
Inarin seurakunnan kirkkoneuvosto
Sairaalatie 5, 99800 IVALO
Telekopio:
Fax. +358 (0)16 663 555
Sähköposti:
inarin.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät: 4, 6-8, 10 §
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
muksen sisältö – oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus
–ja käyttöoikeusurakat)
1
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HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikai Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
sun tekeminen asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla
vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä
sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikai
sun sisältö

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

VALITUSOSOITUS
ValitusKirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
viranomainen
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
ja valitusaika
Oulun hallinto-oikeus , PL 189 (Isokatu 4), 90101 OULU
fax (08) 3140 541, puh. (08) 3140 500,sähköposti oulu.hao@om.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, PL 85 (Ojakatu 1),
90101 OULU, fax (08) 5358 533
 pöytäkirjan pykälät: §
Kirkkohallitus, PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki, fax (09)
1802 350, kirkkohallitus@evl.fi
pöytäkirjan pykälät: §
Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023
Valtioneuvosto, fax (09) 135 9335 (kirjaamo), kirjaamo@minedu.fi
 pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

30 päivää

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut
kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen
perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi
(valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa
viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: _______/_______

Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa
selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa
kohdassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitusaika 14 päivää
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: PL 118, 00131 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhaku- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun
ajan laskeminen ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– 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
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on
muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on
menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai
määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja
koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Oikeudenkäyntimaksu

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.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa
ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: _______/_______

INARIN SEURAKUNTA
KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA

1/2018

Liite/7 §

VUODEN 2018 TAMMI-KESÄ KIRKKOKOLEHDIT INARIN SEURAKUNNASSA
ma 1.1.

Uudenvuodenpäivä
Jeesuksen nimessä
Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, kirkkohallitus

la 6.1.

Loppiainen
Jeesus, maailman valo
Evankelioimistyöhön Aasiassa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry,
PL 154, 00141 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
https://suomenlahetysseura.force.com/seurakuntapalvelut

su 7.1.

1. sunnuntai loppiaisesta
Kasteen lahja
Seurakuntien tyttö-ja poikatyön tukemiseen Nuori kirkko ry:n kautta

su 14.1.

2. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa
Oulun hiippakunnan toimintaan kasvatu- diakonia ja lähetystyössä

su 21.1.

3. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus herättää uskon
Kristittyjen ykseyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen neuvoston kautta.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03,
viite 3010.

su 28.1.

3. sunnuntai ennen paastonaikaa
Ansaitsematon armo
Oman seurakunnan nuorisotyölle

su 4.2.

Kynttilänpäivä
Kristus, Jumalan kirkkauden säteily
Yhteisvastuukeräykselle (Kirkkopalvelut ry). Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640,
04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.

ti 6.2.

Saamelaisten kansallispäivä
Samisosterille

su 11.2.

Laskiaissunnuntai
Jumalan rakkauden uhritie
Pakolaisten auttamiseen kriisialueilla Kirkon Ulkomaanavun säätiön kautta. Kirkon
Ulkomaanavun säätiö, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.

su 18.2.

1. paastoajan sunnuntai
Jeesus, kiusausten voittaja
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Medialähetystyöhön Intiassa Medialähetys Sanansaattajat ry:n kautta. Medialähetys
Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää, FI78 5062 0320 1903 60.
su 25.2.

2. paastoajan sunnuntai
Rukous ja usko
Lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön Herättäjä-Yhdistyksen kautta. Herättäjä-Yhdistys
ry, PL 21, 62101 Lapua, FI44 4747 1020 0016 55.

su 4.3.

3. paastonajan sunnuntai
Jeesus, Pahan vallan voittaja
Kidutettujen kuntoutuskeskuksen työhön Helsingin Diakonissalaitos säätiö sr:n kautta.
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Alppikatu 2, 00530 Helsinki, FI50 8000 1200
0618 45.

su 11.3.

4. paastonajan sunnuntai – muistimessu
Elämän leipä
Inarin muistiyhdistykselle

su 18.3.

Marian ilmestyspäivä
Herran palvelijatar
Naisten toimeentulon parantamiseksi kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Kirkon Ulkomaanavun säätiö, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.

su 25.3.

Palmusunnuntai
Kunnian kuninkaan alennustie
Sovinnon ja rauhan työhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen
Lähetysseura ry, PL 154, 00141 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
https://suomenlahetysseura.force.com/seurakuntapalvelut

to 29.3.

Kiirastorstai
Pyhä ehtoollinen
Kiinan raamattutyöhön Suomen ev.lut. kirkon ja Kiinan kristillisen neuvoston välisen
vuonna 2000 solmitun yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi Suomen Pipliaseura ry:n
kautta. Suomen Pipliaseura ry, PL 54, 00241 Helsinki, viitenumeroluettelo.

pe 30.3.

Pitkäperjantai
Jumalan Karitsa
Open Doors- järjestön kautta auttamaan uskonvakaumuksensa vuoksi vainotuksi
joutuneita kristittyjä yli 60 kohdemaassa. Open Doors Finland ry, PL 71, 02701
Kauniainen, FI92 5720 2320 2102 75.

la 31.3.

Pääsiäislauantain jumalanpalvelus Pielpajärven erämaakirkossa
Lions-Club (organisoi kahvituksen Pielpajärven kentällä)

su 1.4.

Pääsiäispäivä
Kristus on ylösnoussut!
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Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun
kautta. Kirkon Ulkomaanavun säätiö, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
ma 2.4.

2. pääsiäispäivä
Ylösnousseen kohtaaminen
Tansaniassa sijaitsevien kuurojen koulujen Mwanga ja Njombe sekä Eritreasssa
sijaitseviin Keren ja Asmaran kuurojen koulujen tukemiseen Kuurojen Lähetys ry:n
kautta. Kuurojen Lähetys – De Dövas Mission ry, Läntinen Pitkäkatu 22 A 3, 20100
Turku, FI62 8000 1500 2853 59.

su 8.4.

1. sunnuntai pääsiäisestä
Ylösnousseen todistajia
Työhön Keski-Aasiasta ja Lähi-Idästä Eurooppaan tulevien maahanmuuttajien parissa
Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta. Suomen Evankelisluterilainen
Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI83 8000 1501 5451 08, viite 6020
75365.

su 15.4.

2. sunnuntai pääsiäisestä
Hyvä paimen
Lasten, nuorten ja aikuisten raamatun tuntemuksen, lukemisen ja opetuksen edistämiseen
raamatunlukuoppaiden sekä muun raamattutyön kautta. Raamatunlukijain Liitto ry.
Raamatunlukijain Liitto ry, Keskikatu 12 A 6, 45100 Kouvola, FI25 1579 3000 1327 72,
viite 1504.

su 22.4.

3. sunnuntai pääsiäisestä
Jumalan kansan koti-ikävä
Lukutaitoa naisille Afrikassa –ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa
Suomen Pipliaseuran kautta. Suomen Pipliaseura ry, PL 54, 00241 Helsinki,
viitenumeroluettelo.

su 29.4.

4. sunnuntai pääsiäisestä
Taivaan kansalaisena maailmassa
Nuorten ja varhaisnuorten leiri- ja retkeilytoiminnan tukeminen Partaharju-säätiön
kautta. Partaharju-säätiö, Partaharjuntie 361, 76100 Partaharju, FI42 5340 0020 0940 15.

su 6.5.

5. sunnuntai pääsiäisestä (Rukoussunnuntai)
Sydämen puhetta Jumalan kanssa
Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja
tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten
kouluttajien kanssa Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta. Hiljaisuuden Ystävät ry, PL 142,
00121 Helsinki, FI19 5780 3820 0907 43.

to 10.5.

Helatorstai
Korotettu Herra
Oman seurakunnan diakoniatyölle

su 13.5.

6. sunnuntai pääsiäisestä
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Pyhän Hengen odotus
Avustus- ja lähetystyön lentojen toteuttamiseen kehitysmaiden vaikeakulkuisilla ja
turvattomilla alueilla MAF-Suomen Lähetyslentäjät ry:n kautta. Suomen
Lähetyslentäjät ry –MAF Suomi, Helsinki-Malmin lentoasema, 00700 Helsinki, FI04
5724 1120 0933 25

su 20.5.

Helluntaipäivä (Kaatuneitten muistopäivä)
Pyhän Hengen vuodattaminen
Sotaleskien ja –orpojen hengellisen ja sosiaalisen toiminnan tukemiseen Kaatuneitten
Omaisten liitto ry:n kautta. Kaatuneitten Omaisten Liitto ry, PL 600, 00521 Helsinki,
FI73 8000 1100 2214 65.

su 27.5.

Pyhän Kolminaisuuden päivä
Salattu Jumala
Seurakuntatyöhön maailmalla Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry,
PL 154, 00141 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
https://suomenlahetysseura.force.com/seurakuntapalvelut

su 3.6.

2. sunnuntai helluntaista
Katoavat ja katoamattomat aarteet
Kodittomien ja alkoholistien auttamiseen Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon
diakoniatyön kautta. Inkerin evankelis-luterilainen kirkko, PL 189, 53101 Lappeenranta,
FI90 5620 0910 0018 57.

su 10.6.

3. sunnuntai helluntaista
Kutsu Jumalan valtakuntaan
Opiskelijoiden ja koululaisten tavoittamiseen ja kouluttamiseen Suomen
Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:n kautta. Suomen
Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry, Hämeentie 155 A 9, 00560
Helsinki, FI36 8000 1701 2961 14.

su 17.6.

4. sunnuntai helluntaista
Kadonnut ja jälleen löytynyt
Seurakunnissa tehtävän nuoriso-, erityisnuoriso- ja rippikoulutyön tukemiseen ja
kehittämiseen Nuori kirkko ry:n kautta. Nuori kirkko ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210
Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 204 20181.

la 23.6.

Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä)
Tien raivaaja
Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon
diakoniarahaston kautta. Kirkon diakoniarahasto, Kirkkohallitus, Eteläranta 8, 00130
Helsinki, viitenumeroluettelo.

su 24.6.

5. sunnuntai helluntaista
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Armahtakaa!
Herättäjä-Yhdistyksen kansainväliseen työhön Senegalissa syrjäytymisvaarassa olevien
ihmisryhmien voimauttamiseen ja Kambodzhassa nuorten laitostumisen ehkäisemiseen.
Herättäjä-Yhdistys ry, PL 21, 62101 Lapua, FI44 4747 1020 0016 55.
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