POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO
KOKOUSKUTSU

1/2022

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo,
9.2.2022 klo 18 Ivalon kirkon seurakuntasalissa.
Davvi-Lappi searvegoddeovttastumi oktasaš girkostivrra čoahkkin dollojuvvo, juos Ipmil sálle,
9.2.2022 dmu 18 Avvila girku searvegoddesáles.
ASIALUETTELO / ÁŠŠELISTU
1§

KOKOUKSEN AVAUS / ČOAHKKIMA RAHPAN

2§

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN / ČOAHKKIMA ORGANISEREN

3§

PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA / BEAVDEGIRJJI DÁRKKISTEADDJIID
VÁLLJEN

4§

PAJAKOSKEN ALUEEN MYYNTI / PAJAKOSKI GUOVLLU VUOVDIN

5§

MUUT KJ 8:4 §:N MUKAISET ASIAT / EARÁ KJ 8:4 MIELDÁSAŠ ÁŠŠIT

6§

VALITUSOSOITUS / VÁIDDAČUJUHUS

7§

KOKOUKSEN PÄÄTÖS / ČOAHKKIMA LOAHPAHEAPMI

Ivalossa / Avvilis 2.2.2022
Anneli Kuhmonen, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
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Aika
Paikka:
Kutsutut:

9.2.2022 klo 18.00–18.26
Ivalon kirkon seurakuntasali
16 valtuutettua oheisen nimenhuutolistan mukaan
Tuomo Huusko, Inarin kirkkoherra
Päivi Aikasalo, Utsjoen kirkkoherra, etäyhteydellä
Antti Huhta, vs. talouspäällikkö
Mauno Hepola, pöytäkirjanpitäjä

1§

KOKOUKSEN AVAUS
Yhteisen kirkkovaltuuston kokous aloitettiin hartaudella. Hartauden piti kirkkoherra Tuomo
Huusko. Virsi 48/sg378.

2§

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
KL 11:11
Toimielimiin sovellettavat säännökset
Yhteiseen kirkkovaltuustoon, yhteiseen kirkkoneuvostoon ja seurakuntayhtymän
johtokuntaan sekä asioiden käsittelyyn näissä toimielimissä sovelletaan, mitä vastaavasti
kirkkovaltuustosta, kirkkoneuvostosta ja seurakunnan johtokunnasta sekä asioiden
käsittelemisestä niissä säädetään tai määrätään, jollei tästä laista tai kirkkojärjestyksestä
muuta johdu. (KL 11:11)
KJ 8:5,1-2:
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes
valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

Kokouskutsu on sähköpostitettu 2.2.2022 ja julkipantu sekä kirkkoherranviraston
ilmoitustaululle Ivalossa että Utsjoen seurakunnan ilmoitustaululle 2.2.2022 Asioiden
esityslista liitteineen on sähköpostitettu 2.2.2022. Kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti
nähtävänä 10.2.2022-11.3.2022 kirkkoherranviraston aukioloaikana kirkkoherranvirastossa
ja Utsjoen seurakuntakodilla. Nähtävänä oloa koskeva ilmoitus pidetään
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä Utsjoen seurakunnan ilmoitustaululla 10.2.202211.3.2022.
PÄÄTÖSESITYS: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja suorittaa
nimenhuudon sekä toteaa estyneet ja kutsuu varajäsenet estyneiden
tilalle. Valtuutettujen ja varavaltuutettujen lukumäärän perusteella
todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS:
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi, suoritti nimenhuudon sekä
totesi estyneet valtuutetut ja kutsui heille varajäsenet seuraavasti:
Poissa:
Jouni Ilmari Jomppanen
Tiitu Kemppainen
Hannele Kukkala
Ilmari Laiti

Varalle:
Kaisa Tanhua
-
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Marketta Lehtola
Aslak Pekkala
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3§

PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA
PÄÄTÖSESITYS: Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkistamaan tämän
kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkistetaan välittömästi kokouksen
jälkeen ja on ilmoitettu pidettävän yleisesti nähtävänä 10.2.202211.3.2022.kirkkoherranviraston aukioloaikana Pohjois-Lapin
seurakuntayhtymän kirkkoherranvirastossa sekä Utsjoen seurakunnan
ilmoitustaululla. Pöytäkirjantarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.
Tarkastusvuoro on aakkosjärjestyksen mukaan seuraavilla: Laila Aikio ja
Väinö Guttorm
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Väinö Guttorm ja Maarit-Sofia Harjunen.

4§

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.
PÄÄTÖSESITYS:

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.

PÄÄTÖS:

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 Pohjois-Lapin
seurakuntayhtymä myy Pajakosken alueen 720 000 euron suuruisen tarjouksen
tekijälle, joka on Petri Deryng. Myyntihinta on 1,71 kertainen verrattuna Akaarvioitsija Juha Haatajan antamaan vertailuhintaan kohteen käyvästä arvosta,
joka saatiin ennen tarjouksen saamista yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen
mukaan.
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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.

PÄÄTÖS:

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 5§ 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 PohjoisLapin seurakuntayhtymä myy Pajakosken alueen 720 000 euron suuruisen
tarjouksen tekijälle, joka on Petri Deryng.
Myytävät alueet:
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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
YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖS:

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti.
5§

MUUT KJ 8:4 §:N MUKAISET ASIAT

6§

VALITUSOSOITUS

7§

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.26.
Ivalossa 9. helmikuuta 2022

Anneli Kuhmonen
Mauno Hepola
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja
päätöksiä. Tarkistuksen osoitukseksi olemme merkinneet sivut nimikirjaimin Ivalossa 9.
helmikuuta 2022

Väinö Guttorm
Maarit-Sofia Harjunen
pöytäkirjantarkastaja
pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ja Utsjoen
seurakuntatalolla 10.2.–11.3.2022 ja sitä koskeva ilmoitus on ollut nähtävillä
kirkkoherranviraston ja Utsjoen seurakunnan ilmoitustauluilla 10.2.–11.3.2022.

Mauno Hepola, ilmoitustaulun hoitaja

VALITUSOSOITUS
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 9.2.2022

Pykälä 6

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:

4

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 2 momentin 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 ja valituskieltojen perusteet:

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 029 56 42841, puh 029 56 42800,sähköposti oulu.hao@oikeus.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

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Valitusaika
30 päivää

• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
• Pöytäkirjan pykälät:
30 päivää
• Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 €
(rakennus –ja käyttöoikeusurakat)

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.
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ESITYSLISTA
Yhteinen kirkkovaltuusto 2018-2022
Kirkkovaltuuston jäsen
Laila Aikio

läsnä/ei/
varajäsen
etäyhteys

1/2022

NIMENHUUTOLISTA
lista

Äänestykset
(jaa, ei)

Lähellä Sinua

Väinö Guttorm

läsnä

Yhteisen hyväksi

Maarit-Sofia Harjunen

läsnä

Yhteisen hyväksi

Eeva Harmanen

läsnä

Yhdistynyt srk

Ritva Hirvelä

läsnä

Lähellä Sinua

Jouni Ilmari Jomppanen

poissa

Lähellä Sinua

Tiitu Kemppainen

Kaisa Tanhua

Anneli Kuhmonen

läsnä

Lähellä Sinua

Hannele Kukkala

poissa

Rauhanyhdistys

Ilmari Laiti

poissa

Lähellä Sinua

Marketta Lehtola

poissa

Lähellä Sinua

Hilma Mustonen

läsnä

Lähellä Sinua

Osmo Niittyvuopio

läsnä

Yhteisen hyväksi

Jouni Esa Nousuniemi

läsnä

Yhteisen hyväksi

Aslak Pekkala

poissa

Rauhanyhdistys

Kari Tammela

läsnä

SDP

Henna Tervaniemi

läsnä

Lähellä Sinua

etäyhteys

Lähellä Sinua

Aarre Vilponen

läsnä

Lähellä Sinua

Marketta Vuolab

läsnä

Yhteisen hyväksi

Satu Yliluoma

läsnä

Yhdistynyt srk

Kerttu Valle-Leukkunen

pvm 9.2.2022

SDP

VARAJÄSENET
Lähellä Sinua
ei varajäseniä

Rauhanyhdistys
ei varajäseniä

SDP
Kaisa Tanhua

Yhdistynyt srk
Rainer Siirtola
Markku Harri

Yhteisen hyväksi
Tarja Halonen
Paulus Keskitalo
Veikko Guttorm
Ursula Waltari
Kirsti Guttorm
Maiju Seppänen

