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Seurakunta
'Kirifarvahunsto

KOKOUSKUTSU

Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 13. pnä
marraskuuta 2019 seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 17.00 kahvitarjoilulla,
jonka jälkeen kokous klo 17.30.
Esteet osallistua kokoukseen pyydetään ilmoittamaan Tuula Kinnuselle, puh.
050 310 5816 tai sähköpostilla tuula.a.kinnunen@evl.fi.

Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2020
2. Kuusamon seurakunnan strategia 2020-2027
3. Lehtorin viran lakkauttaminen

Kuusamossa 30. pnä lokakuuta 2019

kirkkovaltuuston puheenjohtaja

KUUSAMON SEURAKUNTA

Pöytäkirja 3/2019

s.

Kirkkovaltuusto 13.11.2019

Tarkistusmerkintä:

Aika:

Keskiviikko 13.1 1.2019 klo 17.30

Paikka:

Seurakuntakeskus/iso sali

32 §

Kokouksen avaus........................................................................................................4

33 §

Alkuhartaus................................................................................................................. 4

34 §

Nimenhuuto................................................................................................................4

35 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.....................................4

36 §

Pöytäkirjan tarkastajat............................................................................................... 4

37 §

Työjärjestyksen hyväksyminen................................................................................ 4

38 §

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2020......................................................5

39 §

Kuusamon seurakunnan strategia 2020-2027..........................................................6

40 §

Lehtorin viran lakkauttaminen.................................................................................. 8

41 §

Muut kokouksessa esille tulevat asiat.......................................................................9

42 §

Valitusosoite...............................................................................................................9

43 §

Kokouksen päättäminen............................................................................................. 9

2

Pöytäkirja 3/2019

KUUSAMON SEURAKUNTA

s.

Kirkkovaltuusto 13.1 1.2019

Nimenhuudossa
Valtuutetun nimi
Läsnä
Ervasti Heino
Joentakanen Salla
Kaartinen Juha
Kajava Timo
Karjalainen Helena
Kemppainen Elina
Kilpivaara Tiina
Korhonen Päivi
Koskenkorva Ulla
Kurtti Kaisa
Kurtti Seppo
Lehtinen Keijo
Mustonen Leena
Mustonen Markku
Määttä Taisto
Nevala Eero
Norri Anne
Parkkisenniemi Kyllikki
Raatikainen Tarmo
Siikaluoma Liisa
Suorajärvi Marke
Tuovila Hannu
Turunen Martti
Tyni Martti
Vattula Raija
Veteläinen Arto
Vääräniemi Anitta
Kutsutut varajäsenet:
Hokkanen Milja
Vanttaja Jouni

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Nimenhuudossa yhteensä
Nimenhuudon jälkeen
saapui

27

Yhteensä valtuutettuja

27

Kirkkoherra Manninen Taina
Talousjohtaja Pudas Marko
Pöytäkirjanpitäjä Tervo Juha

X
X
X

T arkistusmerkintä:

Poissa

Saapui
klo

Poistui
klo

Äänestykset
Asia
Jaa Ei

Asia

Asia

Jaa Ei

Jaa Ei
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32 §

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Elina Kemppainen avasi kokouksen klo 17.30.

33 §

Alkuhartaus
Laulettiin virsi 170:1 ja 4. Kirkkoherra Taina Manninen piti alkuhartauden.

34 §

Nimenhuuto
Suoritettiin nimenhuuto. Todettiin, että paikalla oli 25 varsinaisia jäseniä ja 2 vara
jäsentä. Viranhaltijoista paikalla olivat kirkkoherra Taina Manninen, talousjohtaja
Marko Pudas ja hallintosihteeri Juha Tervo.

35 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille sekä kirkkoneuvoston jäsenille
asialuetteloineen ja esityslistoineen 30.10.2019. Kokouskutsu on ollut nähtäväksi
asetettuna seurakunnan ilmoitustaululla 30.10. - 13.11.2019.
Esitys:

Todettaneen, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 lu
vun 5 §:n mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja että se jäsenmäärään
nähden on kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaisesti päätösvaltainen.

Päätös:

Todettiin, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkojärjestyksen 8 luvun 5
§:n mukaan laillisesti koolle kutsutuksi ja että se jäsenmäärään nähden
on kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaisesti päätösvaltainen.

36 §

Pöytäkirjan tarkastajat
Esitys:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkistamaan tämän kokouksen
pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlas
kijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Koskenkorva ja Anne Norri. Pöy
täkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

37 §

Työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään esityslista päätösehdotuksilleen kokouksen työjärjes
tykseksi.

Päätös:

Esityslista päätösehdotuksilleen hyväksyttiin kokouksen työjärjes
tykseksi. Muissa asioissa: 1. Virkistys-ja koulutusmatka Kajaaniin, 2.
Yle radiojumalanpalvelukset, 3. Piispainkokous Kuusamossa, 4. Iglukappeli, 5. Adventtiateria, 6. Pappilan peltojen kaavoitusasia ja 7. Kiinteistöstrategia.

Tarkistusmerkintä:
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38 §

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2020
Verotusmenettelylain 91a §:n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle
tulevan verovuoden tuloveroprosentti viimeistään verovuotta edeltävän vuoden mar
raskuun 17. päivä mennessä. Kirkkolain 15 luvun 2 §:än mukaan kirkkovaltuusto
vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti tulee vahvistaa lähimpään 0,05 pro
senttiyksikköön.
Kuusamon seurakunnan verovuoden 2018 maksuunpannun kirkollisveron määrä
kasvoi edellisestä vuodesta. 29.9.2019 päivätyn ennusteen mukaan kasvua oli 1,3
prosenttia ja euroissa kirkollisveroa kertyi yhteensä 2.717.904 euroa (v. 2017
2.683.918 euroa). Vuoden 2018 talousarviossa verotuloja oli arvioitu kertyvän yh
teensä 2.740.000 euroa.
Vuoden 2019 verotuloarvio on 2.835.000 euroa, jossa on kasvua 3,4 prosenttia vuo
den 2018 talousarvioon. Tällä hetkellä verotilitysseuranta osoittaa, että veroja on ti
litetty 11,3 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2018. Tilannetta
selittää osittain muuttunut ilmoittamismenettely ja tulorekisterin käyttöönotto. Ve
rottajan arvion mukaan kuitenkin edellä mainitut seikat selittävät vain noin kuudes
osan ennakonpidätysten pienemmästä kertymästä tällä hetkellä. Merkittävimmäksi
syyksi arvioidaan ennakonpidätysmenettelyn muutoksia. Erityisesti siirtyminen vuo
situlorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan sekä erillisen sivutuloverokortin
poistuminen ovat kerryttäneet veroja lisäprosentin sijaan perusprosentilla toisin kuin
aiempina vuosina. Verottajan selvitysten perusteella ei ole viitteitä, että verovuodelle
2019 kertyvät henkilöasiakkaiden tuloverot ja siten veronsaajille tilitettävät määrät
tulisivat kokonaisuudessaan olemaan ennusteita pienemmät. Edellä mainitut muu
tokset vaikuttavat kuitenkin verojen kertymisen aikatauluun ja maksettavien palau
tusten määrään. Henkilöasiakkailta on tavanomaisesti kerätty verovuoden aikana
huomattavasti verontarvetta enemmän veroja ennakonpidätyksinä ja ennakkove
roina. Tämän vuoksi henkilöasiakkaille on verotuksen toimittamisen jälkeen mak
settu veronpalautuksia selvästi enemmän kuin mitä heille on määrätty jäännösveroja.
Ennakkoperinnän menettelymuutosten vuoksi verovuoden aikana kerättävien enna
konpidätysten määrä vähenee verrattuna aiempaan.
Kuusamon alueen talous ja työllisyys eivät merkittävästi kasva, mutta ei myöskään
heikkene oleellisesti. Näillä oletuksilla 1,60 kirkollisveroprosentilla arvioidaan ke
rättävän kirkollisveroja noin 2.685.000 euroa. Kuusamon seurakunnan veroprosentin
määrittelyn lähtökohta on, että jäsenmäärän laskiessa tasaisesti, seurakuntalaisten
palvelut voidaan toistaiseksi säilyttää nykyisellä veroprosentilla.
Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi Kuusamon seu
rakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,60 prosenttia.
Päätös:Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tarkistusmerkintä:
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39 §

Kuusamon seurakunnan strategia 2020-2027
Kuusamon seurakunnan uutta strategiaa on työstetty jo useamman vuoden ajan.
Edellinen strategia päättyi vuoteen 2015 ja se oli otsikoitu ”Ne tulevat valkeiksi
kuin lumi”.
Uuden strategian luominen on tietoisesti ollut prosessi, jonka aikana on luotu kat
sausta sekä menneeseen että tulevaan yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöi
den kanssa. Kirkkoherran vaihdos vuonna 2016 on vaikuttanut myös tähän luomis
prosessiin.
Strategiaa on työstetty keväästä 2016 alkaen kirkkovaltuuston toiminta- ja talousseminaarissa sekä työntekijäkokouksessa. Kyselyjen ja ryhmissä käytyjen näkemys
ten sekä yksittäisten henkilöiden vastausten pohjalta lähdettiin suunnittelemaan jo
seuraavan vuoden 2017 toimintasuunnitelmaa. Keväällä 2017 toistettiin samankal
tainen työskentely luottamushenkilöiden ja työntekijöiden keskuudessa. Lisäksi
tehtiin sähköinen seurakuntalaisuuskysely. Vastaajia oli yhteensä 454 henkilöä ja
edustus oli kaikista ikäluokista. Vastauksia saatiin parhaiten aktiivisilta seurakunta
laisilta, koska monille oli helpointa vastata kerhotilanteissa, kuoroissa ja erilaisissa
kokoontumisissa.
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin tuella Kuusamon seurakunta pääsi mukaan
ODL-työelämäpalveluiden järjestämään ohjattuun työskentelyyn vuonna 2018.
Konsultti Minna Ruokangas valmisti materiaalin kuunnellen johtoryhmää ja johta
via luottamushenkilöitä. Prosessin nimi oli Katse tulevaisuuteen ja siinä pyrkimyk
senä oli parantaa työntekijöiden omien sekä työtiimien tavoitteiden selkeämpää pai
nottamista. Pohjalla oli kirkon strategia Kohtaamisen kirkko 2020. Kuusamon seu
rakunta sitoutuu kirkon yhteisiin arvoihin, mutta pyrkii löytämään omat painopis
teet tuleville vuosille omien toimintaympäristön haasteiden viitoittamana. Keväällä
2019 kysyttiin myös muutamilta lapsiryhmiltä sekä isoskoulutuksessa olevilta nuo
rilta heidän näkemyksiään tulevaisuuden seurakunnasta.
Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Seurakuntamme jäsenmäärä, ikärakenne
ja muut toimintaympäristön muutokset voivat yllättää meidät hyvin nopeastikin.
Silti strategia on laadittu vuosille 2020-2027. Perusteluna on se, että jatkossa seura
taan kokonaiskirkon linjauksia. Parhaillaan työn alla oleva koko kirkon strategia
luodaan vuosille 2021-2026.
Nyt laadittu Kuusamon seurakunnan strategia 2020-2027, Avaran armon alla, luo
suuret linjat tuleville vuosille. Ne on kiteytetty seuraavasti; kohtaaminen koskettaa,

Tarkistusmerkintä:
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Jumalalla on asiaa, rakkaudesta luomakuntaan, innostava yhteisöjä muuttuvat ra
kenteet. Vuosittain laadituissa toimintasuunnitelmissa peilataan näitä viittä suunta
viivaa ja etsitään konkreettiset toimintatavat näiden suuntaviivojen puitteissa. Stra
tegia on vain paperi, jos se ei vaikuta toimintaan. Vaikuttaessaan oikealla tavalla
toimintaan, se antaa mahdollisuuden keskittyä olennaiseen; Jumalan ja ihmisen vä
liseen sekä toinen toistemme kohtaamiseen. Liite.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Kuusamon
seurakunnan strategian vuosille 2020-2027, ”Avaran armon alla”.

Päätös:

Tarkistusmerkintä:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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40 §

Lehtorin viran lakkauttaminen
Kuusamon seurakunnassa on ollut lehtorin virka 1.8.1981 alkaen. Virassa on toimi
nut lehtori Elsa Koivuranta. Tehtävässä ovat painottuneet kasvatuksen ja sielunhoi
don työalat KJ 6:31. Kuusamossa lehtorin työhön ovat kuuluneet mukana oleminen
rippikoulutyössä sekä vastuu sairaalasielunhoidosta ja parisuhdetyöstä. Virkaan on
kuulunut myös kriisityö. Lehtori on ollut mukana liturgisessa diakonaatissa ja teo
logisena asiantuntijana palvelutiimissä.
Lehtori Elsa Koivurannan siirryttyä eläkkeelle 31.12.2017 virkaa ei ole täytetty.
Tehtävät on jaettu viiden papin kesken. Sielunhoitopyynnöt ja säännölliset käynnit
eri laitoksissa pystytään hoitamaan nykyisellä virkarakenteella. Kriisityötä tehdään
tarpeen mukaan ja seurakunnan kaksi työntekijää on mukana moniammatillisessa
kriisiryhmässä. Lisäksi kirkkoherra on jäsenenä eri viranomaistahojen muodosta
massa ryhmässä. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa.
Pariskuntien kanssa tehtävälle työlle on tilausta. Rovastikunnallisen kouluttautumi
sen myötä etsitään keinoja ja välineitä tehdä tällä saralla työtä omissa perustehtä
vissä. Vanhemmuuden tukeminen nähdään merkittävänä työsarkana eri työaloilla.
Seurakunnan väkimäärän nähden ei ole perusteltua säilyttää lehtorin virkaa eikä
edes puoltaa sen muuttamista tulevina vuosina kappalaisen viraksi.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kuusamon seurakunnan
lehtorin virka lakkautetaan 1.1.2020 alkaen. Päätös saatetaan tiedoksi
Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin.

Päätös:

Tarkistusmerkintä:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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41 §

Muut kokouksessa esille tulevat asiat
1. Virkistys-ja koulutusmatka Kajaaniin 16.5.2020 klo 7-21. Luottamushenkilöt ja työnte
kijät.
2. Yle radiojumalanpalvelukset Kuusamon Pyhän Ristin kirkosta 19.4.2020,30.8.2020 (nau
hoitettu aiemmin) ja 31.10.2020.
3. Piispainkokous Kuusamossa 7-9.9.2020.
4. Iglukappelin runko on rakennettu ja jääveistospuisto avataan 27.11.2019 klo 18, jolloin
piispa Samuel Salmi vihkii iglukappelin käyttöön.
5. Adventtiateria kaikelle kansalle seurakuntatalolla 11.12.2019 klo 11-17.30.

15.12.2019

Käylän korpihovilla pohjois-Kuusamon kaiken kansan adventtiateria.
6. Pappilan peltojen kaavoitusasia on edennyt neuvotteluissa kaupungin kanssa ja mahdolli
nen kaavoitusaloite tulee aikanaan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
7. Kiinteistöstrategia on valmisteltu rakennustoimikunnassa ja kaikki kiinteistöt on nyt käyty
läpi ja käsitys kiinteistöjen kunnosta on näin ollen olemassa. Priorisointi ja tarkemmat suun
nitelmat mitä kiinteistöille tehdään tulevat ajallaan kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kä
siteltäväksi.

42 §

Valitusosoite
Puheenjohtaja antoi kirkkolain 24 luvun 3 §:n mukaisen oikaisuvaatimus-ja vali
tusosoituksen. Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimus-ja valitusosoitusesitykset
pykäläkohtaisina.

43 §

Kokouksen päättäminen
Laulettiin virsi 563, Herran siunaus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.58.

Kokouksen puolesta

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehty
jen päätösten mukaiseksi.

Kuusamossa 13. päivänä marraskuuta 2019

"itu
Ulla Koskenkorva
Tarkistusmerkintä:

Anne Norri

Kuusamon seurakunta

VALITUSOSOITUS

Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä 13.11.2019

Pöytäkirjan pykälä 43

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ia 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: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41,42, 43

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 markkinaoi
keuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon’.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

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:
Kuusamon seurakunta
Käyntiosoite: Kirkkotie 1 B, 93600 Kuusamo
Postiosoite: Kirkkotie 1 B, 93600 Kuusamo
Sähköposti: kuusamon.seurakunta@evl.fi
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 lähettämises
tä, 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.

Hankintaoikaisun 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
Valitus
viranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ia hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Pohiois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu
Postiosoite:PL 189, 90101 Oulu
Telekopio: 029 564 2841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin:029 564 2800

Valitusaika

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 38, 39, 40

30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat -ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito -ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (raken
nus -ja käyttöoikeusurakat)
Liitetään pöytäkirjaan

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Käyntiosoite: Hallituskatu 3, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 85, 90101 Oulu
Puhelin: 08 535 8510
Sähköposti: oulun.tuomiokapituli@evl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09 180 2350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Opetus- ia kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09 135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaan
sa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattami
sesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus).
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkina
oikeuden 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. Asian
osaisen 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.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan ase
maan Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta
ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltä
väksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitus
asiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitus
asiakirjat 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 hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa
226 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
Liitetään pöytäkirjaan
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Seurakunta
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Avaran armon alla
Missio:
Kuusamon seurakunnassa eletään kolmiyhteiseen Jumalaan luottaen, Kristuksen armoon
turvautuen, välittäen ja kantaen vastuuta lähimmäisistä sekä koko luomakunnasta.

Arvot:
Usko - luotamme kolmiyhteiseen Jumalaan
Toivo - turvaudumme Kristuksen armoon
Rakkaus - välitämme ja kannamme vastuuta lähimmäisestämme sekä luomakunnasta

Visio:
Seurakuntalaisuudella on tärkeä merkitys ihmisten elämän arjessa ja juhlassa. Kuusamon
seurakunnassa koemme turvaa, läheisyyttä, hyväksytyksi tulemista ja yhteisöllisyyttä.

Strategiset suuntaviivat: mitä polkuja lähdemme?
1. Kohtaaminen koskettaa
Jokainen ihminen on tärkeä. Kuljemme rinnalla elämän eri tilanteissa, jaamme ihmisyyden
kysymyksiä yhdessä ja autamme heikoimmassa asemassa olevia.
2. Jumalalla on asiaa
Järjestämme yhteisöllistä, osallisuuteen innostavaa ja monipuolista jumalanpalveluselämää.
Evankeliumin sanoma ja kutsu leviävät nykyaikaisten kanavien kautta. Tuemme hengellistä
elämää kaikissa elämänvaiheissa.
3. Rakkaudesta luomakuntaan
Tunnustamme luonnon ainutlaatuisuuden ja edistämme kestävän kehityksen ja kohtuullisen
elämäntavan periaatteita. Kokoonnumme Jumalan avaran taivaan alla.
4. Innostava yhteisö
Rohkaisemme toisiamme löytämään mielekkään tavan käyttää lahjojamme kotiseurakunnassa ja
osana Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa. Luomme uusia mahdollisuuksia vapaaehtoisten
toimimiselle. Hakeudumme yhteistyöhön ja verkostoidumme muiden toimijoiden kanssa ja
olemme vieraanvaraisia myös muualta tuleville.
5. Muuttuvat rakenteet
Seuraamme ajan ilmiöitä ja reagoimme muutoksiin vastuullisesti. Huomioimme toiminnassa
taloudelliset näkymät. Arvioimme seurakunnan toimitilojen ja kiinteistöjen tarpeellisuutta ja
toimivuutta. Turvaamme henkilöstön riittävän määrän ja huolehdimme työhyvinvoinnista.
"Toivon, että Kuusamon seurakunta olisi nykyaikainen, yhteiskunnallinen ja ihmisläheinen
seurakunta". Näin vastasi isoskoulutuksessa mukana oleva nuori kysymykseen: millaisena haluat
nähdä Kuusamon seurakunnan tulevaisuudessa?
Tulevaisuus on läsnä tämän päivän lapsissa ja nuorissa. Yhdessä heidän kanssaan kuljemme kohti
tulevaa Jumalaan luottaen ja toinen toistamme rohkaisten.
Kuusamon seurakunta
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