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Kokousaika/Tid

29.08.2019 klo 09:00

Kokouspaikka/Plats
Jäsenet/Medlemmar

Läsnä/Närvarande

Pekka Huokuna (puh.joht./ordf.)
Leena Rantanen
Pirjo Pihlaja
Kimmo Kääriäinen
Anna Kaarina Piepponen
Petri Määttä
Tuomo Pesonen
Asta Virtaniemi (siht./sekr.)
Jarmo Kokkonen
Kari Kopperi
Sanna Heickell
Mauri Vihko
Harri Palo

poissa/frånvarande
poissa/frånvarande

375 §
376 §
378 §
379–380 §
381–395 §

Pöytäkirjan vakuudeksi/In fidem

Tarkastanut/Justerat

Asta Virtaniemi

Pekka Huokuna
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§ 385

Ylitornion seurakunnan kiinteistön myynti (Törmäsjärven leirikeskus)

Diaarinumero

DKIR/677/03.01.00/2019

Esittelijä

Maankäyttöpäällikkö Harri Palo

Perustelut

Ylitornion seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 12.6.2019 32 §
päättänyt myydä noin 2,9750 ha:n kokoisen Ylitornion kunnassa sijaitsevan
tilan Törmäsjärven leirikeskus, kiinteistötunnus 976-410-13-1, tilalla
sijaitsevine rakennuksineen Riku ja Riikka Virtaselle 47 000 euron
kauppahinnasta.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on puoltanut päätöksen vahvistamista.
Kirkkovaltuuston päätöksestä ei ole määräajassa valitettu kirkkohallitukseen.
Kauppa koskee Törmäsjärven ranta-alueella sijaitsevaa leirikeskusta
rakennuspaikkoineen. Kiinteistöllä sijaitsee asuinrakennus, majoitusrakennus,
opetustila, sauna ja aitta. Kiinteistön myynnistä on ilmoitettu yleisesti. Kaupan
kohteen käyvän arvon voidaan katsoa tulleen selvitetyksi myyntimenettelyssä.
Päärakennuksessa on talvella 2019 tapahtunut jäätymisestä aiheutuneita
vaurioita, joista seurakunta kirkkovaltuuston hyväksymän kauppakirjan
mukaan hyvittää ostajille 5 000 euroa. Kirkkovaltuuston päätöksen
vahvistamiselle ei ole esteitä laillisuuden eikä tarkoituksenmukaisuudenkaan
kannalta.
Sovelletut lainkohdat: kirkkolain 14 luvun 4 §:n 1 momentti ja 24 luvun 2 §:n 1
momentti.

Lisätiedot

Maankäyttöpäällikkö Harri Palo, harri.palo@evl.fi

Päätösehdotus

Vahvistetaan kirkkovaltuuston päätös.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Toimenpiteet

Pöytäkirjanote seurakunnalle, tiedoksi Oulun hiippakunnan tuomiokapituli
sekä ostajat.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä siitä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kirkkohallituksen
täysistunnolle.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Kun seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranomaisen alistama päätös on jätetty tutkimatta tai
vahvistamatta taikka sitä on muutettu, kirkkoneuvostolla, seurakuntaneuvostolla, yhteisellä
kirkkoneuvostolla sekä seurakunnan jäsenellä on oikeus vaatia oikaisua päätökseen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun
ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Seurakunnan jäsenen oikaisuvaatimusaika lasketaan siitä päivästä, jona kirkkohallituksen päätös on
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa kirkkohallitukselle osoitettuna
osoitteeseen:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, Helsinki

Telekopio: (09) 180 2350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Kirkkohallituksen viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30−16.15.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä kirkkohallituksessa oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen voi tuoda virastoon, lähettää postitse tai sähköisesti.
Sähköisen viestin katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan omalla vastuulla.

