KIRKKONEUVOSTO

Talouspäällikön päätös
3/2021

KASTEPUU YLITORNION KIRKKOON

Ylitornion seurakunnan talouspäällikkönä olen tehnyt kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 § antamin oikeuksin päätöksen.
Perustiedot
Ylitornion kirkossa on kastepuu, joka on käytännössä osoittautunut hankalaksi. Puu särkyy liikuteltaessa ja kaatuu helposti siihen koskettaessa. Puun
ulkoasu poikkeaa kirkon muista esineistä jopa häiritsevästi ja se on suhteessa
pieni ja matala verrattuna kirkon kokoon. Puu on pyöreän mallinen ja vie suhteellisen paljon tilaa pienestä kirkon etuosasta ja aiheuttaa siltä osin estettä
liikkumiseen. Nykyisen kastepuun hyötykäyttö on seurakunnassa jo suunni
telmissa.
Seurakunnassa on tehty viime aikoina useita esteettisyyteen, esteettömyyteen
ja turvallisuuteen liittyviä pieniä ja suuria parannuksia. Uusi kastepuu on yksi
uusi pieni parannus entiseen.
Uuden kastepuun on suunnitellut arkkitehti Elina Söderström.
”Kastepuu kuvaa uutta, orastavaa elämää. Suunnittelussa on huomioitu kastepuun käyttötarkoitus ja tila. Kastepuu on siro, mutta korkeampi kuin entinen,
joka osaltaan nostaa lapset kirkkotilassa keskiöön ja korostaa kasteen merkitystä. Kastepuun muotokieli on yhteneväinen esitetyn muistelupaikan monumentin muotokielen kanssa ja molemmat taideteokset on suunniteltu valmistettavan paikallisesti Ylitornion vankilassa.”
Sekä kastepuu että mahdollinen muistelupaikan taideteos rakennetaan mustaksi maalatusta metallista ja puun korkeus on 170 cm ja leveys 90 cm. Kastepuu sopii hyvin yhteen kirkossa olevan lähetyskynttelikön kanssa. Kastepuun
suunnittelussa on huomioitu myös tila. Kirkon etuosan esteettömyys parantuu
ja puu on tukeva sirosta ulkonäöstä huolimatta. Kastepuuhun voidaan käyttää
olemassa olevia sydämiä, mutta myös muut mallit ovat mahdollisia.

Luonnos kastepuusta:

Talouspäällikön päätös
Talouspäällikkönä teen toimeksiannon esitetyn kastepuun tekemiseen Ylitornion vankilasta hintaan 1 240 euroa.
Tähän päätökseen voi hakea muutosta alistamalla päätös Ylitornion seurakunnan kirkkoneuvoston päätettäväksi 14 vrk:n kuluessa tiedoksisaannista.

Ylitorniolla 29.1.2021

Pirta Melaluoto
talouspäällikkö
Tiedoksi:

Kirkkoherra Matti Salminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erkki Törmänen
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Raija Savikuja
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Salme Ylävaara
Työyhteisö
Elina Söderström

Kirkkohallituksen mallilomake 6
6/2020

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Kirkollisasiat
Ylitornion seurakunta
Talouspäällikkö
29.1.2021, päätös nro 3/2021
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä seurakunnan jäsen.
Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi 29.1.2021
Tiedoksianto asianosaiselle
(Täytetään asianosaiselle annettavaan otteeseen sekä viranomaiselle jäävään kaksoiskappalee‐
seen.)
☒ Lähetetty sähköpostitse asianosaisille pvm 29.1.2021
☐ Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kirkkolaki 24 luku 11 §) Asianosaisille
Annettu postin kuljetettavaksi
☐ Luovutettu asianosaiselle Asianosaisille pvm
Vastaanottajan allekirjoitus:_____________________________
☐ Muulla tavoin, miten

OIKAISUVAATIMUSAIKA JA SEN ALKAMINEN
Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun otta‐
matta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähet‐
tämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkit‐
tynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäse‐
nen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
OIKAISUVAATIMUKSEN TOIMITTAMINEN
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Ylitornion kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Alkkulanraitti 3
Postiosoite: Alkkulanraitti 3, 95600 Ylitornio
Sähköposti: talous.ylitornio@evl.fi
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki‐
oloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityk‐
sellä tai sähköisesti. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viran‐
omaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsi‐
tellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi:
–

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

–

päätös, johon oikaisua vaaditaan

–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua vaaditaan.

