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§ 31

KOKOUKSEN AVAUS
Kokous aloitetaan puheenjohtajan pitämällä hartaudella.

§ 32

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys:
Kokouksesta on postitettu 29. lokakuuta 2021 kullekin jäsenelle kirjallinen kutsu
asialuetteloineen; asiakirjat ovat olleet seurakunnan ilmoitustaululla 28.10.2021 – 04.11.2021;
esityslista on julkaistu seurakunnan verkkosivuilla ilman liitteitä.

Kirkkovaltuuston päätös:

§ 33

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valitut
toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Kirkkovaltuuston päätös:

§ 34

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy tämän kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.
Kirkkovaltuuston päätös:
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§ 35

KIRKKOHERRAN VAALI
KN 28.10.2021 / § 100
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen mukaisesti Simon seurakunnan
kirkkoherran virka oli haettavana 14.10.2021 klo. 15:00 ja virkaan hakeneita oli kaksi:
teologian maisteri Laura Kinnunen ja teologian maisteri Nona Lehtinen.
Seurakunnassa, jossa varsinainen vaali tapahtuu kirkkovaltuustossa, lopullinen vastuu
asian valmistelusta ja päätösehdotuksen tekemisestä kuuluu kirkkoneuvostolle.
Tuomiokapituli on haastatellut hakijat kokouksessaan 20.10.2021 ja heidän
päätöksensä mukaisesti molemmat ovat kelvollisia hakemaan Simon seurakunnan
kirkkoherran virkaa.
Liitteenä molempien hakijoiden työhakemukset ja pöytäkirjaote kelpoisuuden
tutkimisesta. Pöytäkirjaote sisältää lausuntopyynnön Simon seurakunnan
kirkkovaltuustolle viran täyttöprosessin jatkoa koskevan päätöksen tekemistä varten.
Pyydetään Laura Kinnunen haastatteluun 17:45 ja Nona Lehtinen 18:30.
Molemmille haastateltaville varataan 30 min.

vs. kirkkoherran esitys:
Esitetään, että kirkkoneuvosto suorittaa kirkkoherran virkaan hakeneiden
haastattelut. Haastattelujen jälkeen esitetään kirkkovaltuustolle, että se pyytää
tuomiokapitulilta esitetyn hakijan viranhoitomääräyksen Simon seurakunnan
kirkkoherran virkaan.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto haastatteli kirkkoherran virkaa hakeneet ja esittää yksimielisesti
kirkkovaltuustolle, että se pyytää tuomiokapitulilta Laura Kinnuselle
viranhoitomääräyksen Simon seurakunnan kirkkoherran virkaan.
Perusteluna Laura Kinnusen vahvuudeksi todettiin kauaskantoinen näkymä
pysyvyydestä ja rohkea kyky heittäytyä tilanteeseen.
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KV 04.11.2021 / § 35
Liite 1 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 20.10.2021
Liite 2 Hakemus Laura Kinnunen
Liite 3 Hakemus Nona Lehtinen

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto haastatteli kirkkoherran virkaa hakeneet ja esittää yksimielisesti
kirkkovaltuustolle, että se pyytää tuomiokapitulilta Laura Kinnuselle
viranhoitomääräyksen Simon seurakunnan kirkkoherran virkaan.
Perusteluna Laura Kinnusen vahvuudeksi todettiin kauaskantoinen näkymä
pysyvyydestä ja rohkea kyky heittäytyä tilanteeseen.

Kirkkovaltuuston päätös:
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TALOUSARVIOMUUTOS 01/2021
KN 11.08.2021 / § 71
Kirkkoneuvosto on päättänyt kokouksessaan 9.6.2021 § 55 kilpailuttaa hautausmaan
uuden korttelin avauksen ja tiestön teon. Arkkitehtuuritoimisto Jari Miettunen on
valittu suunnittelemaan ja kilpailuttamaan urakan. Tarjouspyyntö alla.
Saapuneet tarjoukset on avattu 4.8.2021 klo 13, muistio liitteenä.
Kirkkovaltuusto on myöntänyt 20.000 € määrärahan hankkeelle.

Arkkitehtuuritoimisto Jari Miettunen 29.6.2021
Kuussaarentie 7 D 95220 Simoniemi
GSM 0400-402 359
E-mail: jari.miettunen@arktsto.inet.fi
Tarjouspyyntö
Simon seurakunnan hautamaalla tehdään kunnostus- ja pintatöitä liitteenä olevan
suunnitelman mukaisella tavalla pääasiassa hautausmaan luoteisella kulmalla.
Pyydän seurakunnan puolesta tarjousta työn toteuttamisesta.
Urakkamuoto:
Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.
Kohteeseen tutustuminen
Kohteeseen on vapaa pääsy. Seurakuntamestari voi antaa tarvittaessa lisätietoja
esim. sähköistyksestä p. 040 358 0490.
Muuta huomioitavaa:
- kohteeseen on pääsy hautausmaan etelä- ja länsipuolella kulkevaa, lintutornille
menevää tietä pitkin. Työn aikana muokattavan alueen reunassa olevaan aitaan voi
tehdä aukon; vanha portti, yksi pilari ja yksi aitaelementti voidaan työmaan ajaksi ottaa
pois käytöstä. Työmaan lopuksi tulee pilari, portti ja aitaelementti siirtää suunnitelman
mukaisille paikoille. Portin asennus tulee tehdä niin, että portti toimii luontevasti.
Portin viereisten pilarien asennus korjataan tarvittaessa niin, että ne pysyvät
suorassa, jotta portin toiminta pysyy hyvänä myös jatkossa.
- rakennusjäte on kuljetettava pois urakkahintaan
- hautausmaan pysäköintialueelle voi sijoittaa tarpeelliset työmaan toimisto- ja
varastojärjestelyt, hautausmaan taukotilan /hautausmaan käymälätilojen käytöstä
tulee
sopia seurakuntamestarin kanssa
- työmaan tarvitseman sähkön saa tilaajalta
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-muokattavan alueen länsipuolella pyykin 31 pohjoispuolella oleva alue on
seurakunnan
omistuksessa; tarvittaessa aluetta tien vieressä voi käyttää tilapäisenä kääntöpaikkana
-ensisijaisesti on tarkoitus, että työt toteutetaan syksyn 2021 aikana
Tarjouksen jättämisen määräaika
Tarjouksen tulee olla perillä Simon seurakunnan talouspäällikön sähköpostissa
viimeistään
tiistaina 3.8.2021. Tarjoukseen on merkittävä tarjouksen voimassaoloaika.
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kaksi (2) kuukautta tarjouksen viimeisestä
jättöpäivästä lukien.
Tarjoukset avataan 4.8.2021, jolloin tehdään avauspöytäkirja. Työn suorittaja valitaan
11.8.2021 Simon seurakunnan kirkkoneuvoston kokouksessa.
Tarjouksen arviointi
Tarjouksessa tulee esittää urakkahinta.
Tarjoukseen tulee esittää myös arvio urakan toteuttamisen ajankohdasta ja kestosta.
Tarjoukseen tulee liittää yksikköhinta suunnitelmassa mainitusta poistettavien kivien
tilalle tulevasta mursketäytöstä. Mursketäytön määrää ei voi etukäteen tarkasti tietää,
koska se on täysin riippuvainen siitä, mikä on poistettavien kivien tilavuus.
Tarjoukseen tulee liittää myös yksikköhinta poistettavan kiviaineksen kuljetuksesta
€/m³. Kuljetusmatka on n. 0,6 km seurakunnan osoittamaan paikkaan.
Lisäksi tarjoukseen tulee liittää yksikköhinnat mahdollisia lisä- ja muutostöitä varten.
Tarjouksen valintaperusteet
Tarjouksista valitaan edullisin tarjous.
Tilaajavastuulain (1233/2006) 5§:ssä tarkoitetut asiakirjat tarkistetaan
urakkaneuvottelun
ja sopimuksen tekemisen yhteydessä (saa toimittaa myös tarjouksen mukana).
Näitä asiakirjoja ovat mainitun lain mukaan:
1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen
ennakkoperintärekisteriin
ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993)
mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;
2) kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta
vastaavat tiedot;
3) selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta
annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa
taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;
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4) todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen
suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva
maksusopimus on tehty;
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;
6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.
Tilaaja hyväksyy vaihtoehtoisesti em. todistusten toimittamisen sijaan Tilaajavastuu.
fi-yritysraportin toimittamisen tarjouksen jättämisen yhteydessä. Tarjoukset, joissa
ei ole em. liitteitä, hylätään.
Rakennuttajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa, joka ei toimita
vaadittua selvitystä tai selvityksissä on maksamattomia veroja tai eläkemaksuja.
Tarjouksen tulee vastata tarjouspyynnön vaatimuksia, muussa tapauksessa tarjous
hylätään.
Pidätämme oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.
Tarjouksen jättäminen
Tarjoukset lähetetään sähköpostitse. Tarjouksien tulee saapua talouspäällikön
sähköpostiin
osoitteeseen teija.onkalo@evl.fi viimeistään 3.8.2021.
Lisätietoja voi kysyä allekirjoittaneelta.
Simossa 29.6.2021
Jari Miettunen
Liite: Asemapiirros, ARKT001, 29.6.2021
Talouspäällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää joko hyväksyä tai hylätä saapuneet tarjoukset.
Kirkkoneuvosto päättää valita urakoitsijan.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle lisämäärärahan hankkeelle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä saapuneet tarjoukset.
Kirkkoneuvosto päättää valita urakoitsijaksi Kumatra Oy:n.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle lisämäärärahan lisäyksen 10.000 €.
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KV 04.11.2021 / § 36
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle lisämäärärahan lisäyksen 10.000 €.
Kirkkovaltuuston päätös:
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§ 37

TIEDOKSIANNOT
Esitys:
Kirkkovaltuuston päätös:

§ 38

VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Liitetään pöytäkirjaan valitusosoitus ja päätetään kokous.
Kirkkovaltuuston päätös:
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§ 38 VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä
kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä
julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
35
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 3 mom:n,
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
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
-

VALITUSOSOITUS
ValitusSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
viranomainen valituksella.
ja valitusaika Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: (08) 314 0500
Sähköposti: pohjoissuomi.hao@om:fi
Sähköinen asiointipalvelu:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kirkollisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Kirkollisvalitus alistusasiassa

Valitusaika
30 päivää
30 päivää
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Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella
valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät
36
Käyntiosoite: Ojakatu 1
Postiosoite: PL 85, 90101 OULU
Telekopio:
08-5358533
Sähköposti:
Kirkkohallitus, pykälät
PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Opetusministeriö, pykälät
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: opmkirjaamo@minedu.fi

Valitusaika
30 päivää

30 päivää

30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
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.
Valituskirjelmän liitteet
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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.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle
valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.

Hankinta-asian H a k e m u s o s o i t u s
saattaminen
markkinaAsian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
oikeuden
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.
Pykälät

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

SIMON SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto
KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

sivu 14
ESITYSLISTA
04.11.2021
Simon seurakuntakeskus

PYKÄLÄ

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

Kirkkoherra
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 260 euroa ja markkinaoikeudessa
510 / 2050 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään
pöytäkirjanotteeseen.

