KIRKKONEUVOSTO

Talouspäällikön päätös
6/2021

YLITORNION KIRKON ETEISEN VITRIINI

Ylitornion seurakunnan talouspäällikkönä olen tehnyt kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 § antamin oikeuksin päätöksen.
Perustiedot
Ylitornion kirkon eteinen on esteettömyyden, valoisuuden ja käytännön kannalta ahdas tila. Tilaa on pyritty järjestämään esteettömäksi tilaksi. Eteisen
seinässä on olemassa kapeat hyllyt, joiden käyttötarkoitusta on ajatus lisätä.
Eteistila on perussiivottu ja valaistausta lisätty paremmilla valoilla. Tämän lisäksi hyllyihin on tarkoitus tuoda arvokasta ja historiallista kirkkomateriaalia
näkyville. Arvoesineistön listauksen yhteydessä löytyi Ylitornion
seurakunnan arkistoista paljon pientä ja kaunista historiallista esitettä ja tuotetta
laitettavaksi nähtäville.
Talouspäällikön päätös
Olemme pyytäneet kohdennetun tarjouksen Pasi Viippolalta kirkon
eteisen hyllyjen eteen laitettavista lukollisista vitriinilaseista. Pasi Viippolan
tarjous laseista asennettuna hinta on n. 1 500 euroa. Talouspäällikkönä tilaan
tuotteen tarjouksen mukaisesti.
Oikaisuvaatimus
Tähän päätökseen voi hakea muutosta alistamalla päätös Ylitornion seurakunnan kirkkoneuvoston päätettäväksi 14 vrk:n kuluessa tiedoksisaannista.

Ylitorniolla 29.3.2021

Pirta Melaluoto
talouspäällikkö
Tiedoksi:

Kirkkoherra Matti Salminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Erkki Törmänen
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Raija Savikuja
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Salme Ylävaara
Pasi Viippola

Kirkkohallituksen mallilomake 6
6/2020

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Kirkollisasiat
Ylitornion seurakunta
Talouspäällikkö
29.3.2021, päätös nro 6/2021
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 29.3.2021
Tiedoksianto asianosaiselle
(Täytetään asianosaiselle annettavaan otteeseen sekä viranomaiselle jäävään kaksoiskappaleeseen.)
☒ Lähetetty sähköpostitse asianosaisille pvm 29.3.2021
☐ 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 ottamatta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon
päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen 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 aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.
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.

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN PUOLESTA TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN
PÄÄTÖSLUETTELO 1.1.2021 –

Päätös nro Päätöspvm

Päätös

1/2021

20.1.2021

LAURA SALMISEN VALINTA KANTTORIKSI

2/2021

22.1.2021

TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISPROJEKTI 3/2021 – 8/2021

3/2021

29.1.2021

KASTEPUU YLITORNION KIRKKOON

4/2021

16.3.2021

TALOUSSIHTEERI EVELIINA TALKA 80 %

5/2021

24.3.2021

YLITORNION KUNTAKESKUSTAN HAUTAUSMAIDEN KEVÄTSIIVOUS

6/2021

29.3.2021

KIRKON ETEISEN VITRIINILASIT

