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Varsinainen jäsen
Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja
Jouni Ilmari Jomppanen varapuheenjohtaja
Laila Aikio, jäsen, etäyhteydellä
Osmo Niittyvuopio, jäsen
Aslak Pekkala, jäsen
Marketta Vuolab, jäsen
Satu Yliluoma, jäsen
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Anneli Kuhmonen, yht. kkovalt. pj
Väinö Guttorm, yht. kkovalt. vpj
Päivi Aikasalo, Utsjoen khra, etäyhteydellä
Antti Huhta, vs. talouspäällikkö
Mauno Hepola, pöytäkirjanpitäjä

Varajäsen
Aarre Vilponen
Ritva Hirvelä
Jouni Esa Nousuniemi
Hannele Kukkala
Maarit-Sofia Harjunen
Eeva Harmanen

Kirkkoherra Tuomo Huusko pitää hartauden. Virsi 48/sg378.

1§

2§

3§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÄÄTÖSESITYS:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT
PÄÄTÖSESITYS:

Pöytäkirjan tarkistajat valitaan järjestyksessä läsnäololistan mukaan,
vuorossa Satu Yliluoma ja Jouni Ilmari Jomppanen

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Satu Yliluoma Osmo Niittyvuopio.

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLO
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän
kirkkoherranvirastossa nähtävillä 10.2.-23.2.2022. Ilmoitus nähtävillä olosta on molempien
seurakuntien ilmoitustauluilla saman ajan.

4§

5§

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
PÄÄTÖSESITYS:

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen esityslista hyväksytään
kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS:

Hyväksyttiin.

PAJAKOSKEN ALUEEN MYYNTI

YKN 3/21 020621 6§; POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖJEN MYYNNIN VALMISTELU
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymällä on kiinteistöjä, jotka eivät ole toiminnan kannalta tarpeellisia.
Valmisteilla olevan kiinteistöstrategian osana on tarkoitus kartoittaa tarpeettomat kiinteistöt ja niiden
realisointimahdollisuudet.
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Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kirkkoherra Huuskon ja
talouspäällikkö Kiviniemen kartoittamaan realisoitavia kiinteistöjä ja
valmistelemaan mahdollisia myyntitoimeksiantoja. Myöhemmin mahdollisesti
toteutuvista kiinteistöjen myynneistä päätetään yhteisessä kirkkovaltuustossa
ja ne vahvistetaan Kirkkohallituksessa.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

YKN 4/21 5§ 21.7.2021 KÄSITTELY
PÄÄTÖSESITYS:

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto antaa Pajakosken
alueen myyntiin Kiinteistömaailma Ivalo / Inarin kodit Oy:n kautta. Myynnistä
päättää Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto.
Myyntipäätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Myytävät alueet:
148-409-12-32 Pajakoskenrinne (Pajakoski 1), 21,3034 ha
148-409-12-20 Pajakoski (Pajakoski2), 21,9717 ha
Myyntiin kuuluvat osuudet yhteisiin:
148-409-876-4 Törmäsen kalastuskunta
148-409-878-1 Törmäsen jakokunta

PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaan lisäten
kuitenkin, että hinta-arvioita kysytään useammalta kiinteistövälittäjältä.

YKN 7/21 8§ 8.12.2021 KÄSITTELY
PÄÄTÖSESITYS:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että PohjoisLapin seurakuntayhtymä myy Pajakosken alueen 720 000 euron suuruisen
tarjouksen tekijälle, joka on Petri Deryng. Myyntihinta on 1,71 kertainen
verrattuna Aka-arvioitsija Juha Haatajan antamaan vertailuhintaan kohteen
käyvästä arvosta, joka saatiin ennen tarjouksen saamista yhteisen
kirkkoneuvoston päätöksen mukaan.
Myytävät alueet:
148-409-12-32 Pajakoskenrinne (Pajakoski 1), 21,3034 ha
148-409-12-20 Pajakoski (Pajakoski2), 21,9717 ha
Myyntiin kuuluvat osuudet yhteisiin:
148-409-876-4 Törmäsen kalastuskunta
148-409-878-1 Törmäsen jakokunta
Myyntipäätös vaatii valtuustossa määräenemmistön ja alistetaan
Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

VASTAESITYS:

Aslak Pekkala esitti Osmo Niittyvuopion kannattamana, että Pajakoskea ei
myydä tämän tarjouksen mukaisesti vaan laitetaan julkiseen tarjouskauppaan
Kiinteistömaailma Ivalon kautta nettiportaaleilla Etuovi, Oikotie ja
Kiinteistömaailma lähtöhintana 720 000 euroa. Annetaan kirkkoherralle
valtuus hyväksyä tarjous.

ÄÄNESTYSESITYS:

Nimenhuutoäänestys: Pekkalan esityksen kannattaja äänestää EI,
puheenjohtajan esityksen kannattaja äänestää JAA. Jos EI voittaa, Pekkalan
esitys tulee päätökseksi.

ÄÄNESTYS:

Tuomo Huusko
JAA
Aarre Vilponen
EI
Laila Aikio
EI
Osmo Niittyvuopio
EI
Aslak Pekkala
EI
Marketta Vuolab
EI
Satu Yliluoma
JAA
Annettiin 5 EI-ääntä ja 2 JAA-ääntä.
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Äänin 5 EI-ääntä ja 2 JAA-ääntä päätettiin, että Pekkalan esitys tuli yhteisen
kirkkoneuvoston päätökseksi.

YHTEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON 4/21 8§ PÄÄTÖS:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yhteisen kirkkoneuvoston (siis Pekkalan) esityksen mukaisesti.
ERIÄVÄ MIELIPIDE:

Satu Yliluoma jätti eriävän mielipiteen päätökseen.

YKN 2/22 9.2.2022 KÄSITTELY
Pajakosken alue on ollut yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti julkisessa
tarjouskaupassa Kiinteistömaailma Ivalon kautta nettiportaaleilla Etuovi, Oikotie ja
Kiinteistömaailma lähtöhintana 720 000 euroa. Tarjouskaupassa on annettu yksi tarjous, joka
on lähtöhinnan suuruinen. Tarjouksen tekijä on Petri Deryng. Yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtaja on yhteisen kirkkovaltuuston antamin valtuuksin hyväksynyt tarjouksen 13.1.
sillä ehdolla, että yhteinen kirkkovaltuusto tekee myyntipäätöksen ja että Kirkkohallitus
vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston myyntipäätöksen. Tarjous on ollut voimassa
nettiportaaleilla tarjouskaupan sääntöjen mukaisesti 48 tuntia. Se on hyväksytty hiukan
ennen tarjousajan umpeutumista. Muita tarjouksia ei tullut.
PÄÄTÖSESITYS:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä myy Pajakosken alueen 720 000
euron suuruisen tarjouksen tekijälle, joka on Petri Deryng.
Myytävät alueet:
148-409-12-32 Pajakoskenrinne (Pajakoski 1), 21,3034 ha
148-409-12-20 Pajakoski (Pajakoski2), 21,9717 ha
Myyntiin kuuluvat osuudet yhteisiin:
148-409-876-4 Törmäsen kalastuskunta
148-409-878-1 Törmäsen jakokunta
Myyntipäätös vaatii valtuustossa määräenemmistön ja alistetaan
Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.

YHTEISELLE KIRKKOVALTUUSTOLLE

6§

MURMANSKIN ALUEEN EVANKELISLUTERILAISEN SEURAKUNTATYÖN
KEHITTÄMISRAHASTON TILIN LAKKAUTTAMINEN
Murmanskin alueen evankelisluterilaisen seurakuntatyön kehittämisrahaston hallitus on
23.11.2021 kokouksessaan päättänyt lakkauttaa Inarin seurakunnan hallinnoiman rahaston
tilin FI11 5645 0020 0156 08. Kaikki mahdollinen tuki Murmanskin luterilaiselle
seurakunnalle kulkee vastaisuudessa Inkerin kirkon Suomen edustuston kautta.
Kokousmuistio liitteenä.
Tilin saldo on ollut negatiivinen, mistä johtuen Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä on siirtänyt
varoja rahaston tilille kattamaan pankin palvelumaksut.
PÄÄTÖSESITYS:

Yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa vs. talouspäällikkö Antti Huhdan
sulkemaan Murmanskin alueen evankelisluterilaisen seurakuntatyön
rahaston tilin FI11 5645 0020 0156 08 ja siirtämään jäljelle jäävät varat
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän tilille FI58 5645 0020 0150 53.

PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
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MUUTOKSENHAKUOHJE

8§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.
Ivalossa 9.2.2022
Tuomo Huusko
puheenjohtaja

Mauno Hepola
pöytäkirjanpitäjä

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja
päätöksiä. Tarkistuksen osoitukseksi olemme merkinneet sivut nimikirjaimin
9. helmikuuta 2022
Satu Yliluoma
pöytäkirjantarkastaja

Osmo Niittyvuopio
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ja Utsjoen srktalolla 10.–23.2.2022 ja sitä koskeva ilmoitus on ollut nähtävillä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ja Utsjoen srk-talon ilmoitustaululla 10.–
23.2.2022.
Mauno Hepola, ilmoitustaulun hoitaja

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Yhteinen kirkkoneuvosto
Kokouspäivämäärä
9.2.2022
Pykälä 7
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

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

6

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
OikaisuvaatiSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
nen ja -aika
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto
Sairaalatie 5, 99800 IVALO
Telekopio:
Fax. +358 (0)16 663 555
Sähköposti:
inarin.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 6
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.
OikaisuvaatiOikaisuvaatimuksesta 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
1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000 € (tavarat –ja palvelut), 400.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut), 150.000 €
(rakennusurakat) ja 500 000 € (käyttöoikeusurakat)

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun
tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
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.

HankintaHankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
oikaisun sisältö
- oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
- millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
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:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

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: §

Valitusaika
30 päivää

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:

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.
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
Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun
ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

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

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

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

POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA

2/2022
Liite 6 §

MUISTIO
MURMANSKIN alueen evankelis-luterilaisen seurakuntatyön kehittämisrahaston
hallituksen kokous
Kokous etäyhteyden avulla 23.11.2021 klo 12-14
Läsnä:
Hallituksenjäsenet:
Ivan Laptev
Aleksandr Volchok
Tuomo Huusko
Matti Laurila
Heikki Holma
Lisäksi:
Jukka Paananen
Ilari Kinnunen
Matti Salminen
Käsitellyt asiat
1. Inarin seurakunnan hallinnoiman rahaston tilin lakkauttaminen.
Rahaston hallitus päätti Inarin seurakunnan pyynnöstä lakkauttaa Inarin
seurakunnan hallinnoiman tilin vuoden 2021 lopussa. Kaikki mahdollinen tuki
Murmanskin luterilaiselle seurakunnalle ja sen kirkonrakennushankkeelle
kulkee vastaisuudessa Inkerin kirkon Suomen edustuston kautta.
Inkerin kirkon edustusto Suomessa,
PL 189, 53101 Lappeenranta
Tilinumero: FI90 5620 0910 0018 57
Viitteet:
Murmanskin kirkon rakennus
Murmanskin seurakunnan toiminta

11002
2079

2. Murmanskin kirkon rakentamisen viimeistely
Keskusteltiin kirkon rakentamisen viimeistelystä. Kirkkosali on kattokruunuja
vaille valmis. Asunto-osa on myös valmis. Myös alakerran joitakin tiloja on jo
käytössä, mutta apu on vielä tarpeen.
muistion laati
Tuomo Huusko, sihteeri

