KIRKKONEUVOSTO

Talouspäällikön päätös
17/2020

PIISPANVIERAILUN TARJOILUT 16.8.2020
Ylitornion seurakunnan talouspäällikkönä olen tehnyt kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 § antamin oikeuksin päätöksen.
Perustiedot
Piista Jukka Keskitalo osallistuu Ylitornion vanhankirkon 200 vuotis ja Yli
tornion uuden kirkon 80 vuotisjuhlajumalanpalvelukseen 16.8.2020. Juhlajumalanpalveluksen jälkeen on sovittu tarjoiltavan osallistujille ruokailu ja
kahvit.
Talouspäällikkö on pyytänyt tarjoilusta 11.6. tarjoukset FestiPalvelulta, Ravintola Väylältä ja Pitopalvelu Montasorttia. Tarjouksen jätti määräaikaan
mennessä Festipalvelu.
Hei
Saamme Piispa Jukka Keskitalon vieraaksi sunnuntaina 16.8.2020. Tätä vierailu
varten olemme ajatelleen tarjota kaikille vieraille, noin 100 -150 henkilöä keittoruuan ja kakkukahvit.
Pyydän tarjoustanne
Lapinmuorin käristyskeitto, rieska, levite, lohisiivu, kotikalja, maito ja vesi. Laktoositon, Gluteeniton, kahvi ja kakku sekä astiat ja aterimet, servetit tarjoiluineen
Ruokailu tapahtuu Pappilan pihassa telttajärjestelyillä. Pappilan keittiö on käytettävissä. Ruoka tarjoillaan kertakäyttöastioista ja pöydät katetaan tarjoajan toimesta.
Tarkoitus on laittaa juhlakattaus pihalle liinoineen
Pöydät, liinat ja istuimet ovat tilaajan toimesta valmiina.
Pyydän tarjouksenne 19.6. mennessä osoitteeseen talous.ylitornio@evl.fi

Talouspäällikön päätös
Seurakunta vahvistaa Festipalvelulle tilauksen 17,90 € / hlö sisältäen arvonlisäveron. Tilaaja tilaa ruokailun vähintään 100 henkilölle, mutta pitää mahdollisena ruokailijoiden määrän 150 henkilöön saakka.

Tähän päätökseen voi hakea muutosta alistamalla päätös Ylitornion seurakunnan kirkkoneuvoston päätettäväksi 14 vrk:n kuluessa tiedoksisaannista.

Ylitorniolla 22.6.2020

Pirta Melaluoto
talouspäällikkö
Tiedoksi:

Kirkkoherra Matti Salminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erkki Törmänen
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Raija Savikuja
Festipalvelu
Suntiot Pirkko Vaarala, Matti Holster

Oikaisuvaatimusohjeet
Viranhaltijapäätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Ylitornion kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Alkkulanraitti 3
Postiosoite: Alkkulanraitti 3, 95600 YLITORNIO
Sähköposti: talous.ylitornio@evl.fi
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
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. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaiselle sähköisesti tiedoksi annettu asiakirja katsotaan annetun tiedoksi swähköpostin lähettämispäivänäpäivänä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu
yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai
sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla).
Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi seurakunnalle silloin kun se on seurakunnan käytettävissä
tietojärjestelmässä̈ siten, että sitä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:





oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

