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PYKÄLÄ

15 §

Kokouksen avaus
Kirkkovaltuuston työjärjestys I luku 3 §:
Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle
kutsuttu ja päätösvaltainen.
Vt. kirkkoherra Tero Saapunki pitää alkuhartauden
Puheenjohtaja Osmo Huhta toteaa läsnäolijat ja avaa kokouksen.

KIRKKOVALTUUSTO:
Pastori Heikki Turunen piti alkuhartauden ja puheenjohtaja Osmo Huhta totesi läsnäolijat ja
avasi kokouksen klo 18.00.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
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kv.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

16 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KL 7: 4 § 1 mom.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
KJ 8: 5 § 1 - 2 mom.
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja
kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kirkkovaltuuston työjärjestys 1: 8 §
Asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista,
johon sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkoneuvoston ehdotus valtuuston
päätökseksi.
Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, jolleivät erityiset syyt ole esteenä,
toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuuston kokousta.
Mikäli valtuusto päättää panna jonkin asian pöydälle tai palauttaa asian kirkkoneuvostolle
asiaan liittyviä esityslistan liitteitä ei toimiteta valtuutetuille uudelleen, jos asian lopullinen
käsittely tapahtuu vuoden kuluessa
Kokouksesta on postitettu 09.02.2017 kullekin kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenelle
kirjallinen kutsu asialuetteloineen.
Asialista on asetettu seurakunnan ilmoitustaululle 09.02.2017.

VIITE:

Kirkkovaltuuston työjärjestys (kv 09.01.2007 § 4)
Kokouksen alussa tulee todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

KIRKKOVALTUUSTO:
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
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PYKÄLÄ

17 §

Käsiteltävät asiat
15 § Kokouksen avaus
16 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
17 § Käsiteltävät asiat
18 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
19 § Tornion srk:n kappalaisen virka
20 § Tornion seurakunnan taloussäännön päivittäminen
21 § Tiedotuksia
22 § Pöytäkirjan nähtävillä olo
23 § Kokouksen päättäminen
24 § Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.
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PYKÄLÄ

18 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kirkkovaltuuston työjärjestys I luku 4 §:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Orvokki Tervo ja Tarja Vanhala.

KIRKKOVALTUUSTO:
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Orvokki Tervo ja Tarja Vanhala.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:
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PYKÄLÄ

19 §

Tornion srk kappalaisen virka
KIRKKONEUVOSTO 12.9.2016 § 129:
Kappalainen Heikki Turunen on ilmoittanut tuomiokapitulille irtisanoutuvansa Tornion
seurakunnan kappalaisen virasta 1.4.2017 alkaen. Kappalaisen virantäyttöprosessi on
mahdollista käynnistää.
KJ 6: 14
Kun kappalaisen virka on tullut avoimeksi, tuomikapitulin on julistettava virka haettavaksi
vähintään 14 päivän hakuajalla julkaisemalla hakuilmoitus asianmukaisella tavalla.
Tuomiokapituli voi päättää enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan, ettei kappalaisen virkaa
julisteta haettavaksi, jos:
 on vireillä hanke seurakunnan liittämiseksi toiseen seurakuntaan;
 tuomiokapituli katsoo seurakuntaa koskevien järjestelyjen voivan aiheuttaa sen, että virka
tulee tarpeettomaksi;
 siihen on muu erityinen syy.
Lainsäädännön ja ohjeistuksen perusteella tuomiokapituli pyytää Tornion kirkkoneuvostoa
 ilmoittamaan, onko seurakunnassa käynnissä järjestelyitä tai muita erityisiä syitä, joiden
perusteella virkaa ei olisi syytä julistaa haettavaksi, tai
 ilmoittamaan tuomiokapitulille lyhyesti seurakunnan erityisistä tarpeista nousevat
kappalaisen viran tehtävät Tornion seurakunnan kappalaisen viran haettavaksi
julistamista varten tai ilmoittamaan tuomiokapitulille, ettei erityisiä tarpeita ole.
 viranhakuilmoituksen laatimista varten ilmoittamaan tuomiokapitulille, täyttyvätkö liitteessä
mainitut (KL 6:33, Rikosrekisterilaki 6 § 2 mom.) ehdot siten, että virkaan valittavalta on
syytä pyytää rikosrekisteriote.

LIITE:

Oulun tuomiokapitulin pyyntö 16.08.2016 / Dnro 2016-00277

PUHEENJOHTAJA:
Esitän, että kirkkoneuvosto
 ilmoittaa, että seurakunnassa ei ole käynnissä järjestelyitä tai muita erityisiä syitä, joiden
perusteella virkaa ei olisi syytä julistaa haettavaksi;
 ilmoittaa, että koska seurakunnassa eletään muutosten aikaa (kirkkoherranvaali), niin
tässä vaiheessa ei ole syytä kirjata erityisistä tarpeista nousevia kappalaisen viran
tehtäviä vaan uusi kirkkoherra päättää virkaan liittyvistä vastuualueista;
 ilmoittaa, että virkaan valittavalta on syytä pyytää rikosrekisteriote.
jatkuu…
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PYKÄLÄ
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
KIRKKONEUVOSTO 25.01.2017 § 15:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan pvm 6.10.2016 13 §:ssä päättänyt julistaa
haettavaksi Tornion seurakunnan kappalaisen viran 7.11.2016 mennessä.
Tornion seurakunnan kappalaisen virkaa hakivat 7.11.2016 päättyneellä hakuajalla Minna
Järvinen, Tornion seurakunnan seurakuntapastori Mauri Laakso, Tornion seurakunnan vs.
seurakuntapastori Nona Lehtinen ja Tornion seurakunnan vt. kirkkoherra Tero Saapunki.
Hakijat ovat kelpoisia hakemaan Tornion seurakunnan kappalaisen virkaa.
”Seurakunta ei ole sidottu tuomiokapitulin lausuntoon silloinkaan, kun se sisältää tuomiokapitulin käsityksen paremmuusjärjestyksestä. Virka täytetään kirkkovaltuustossa kirkkoneuvoston esityksestä. Yhdenkin vaatiessa vaali on suoritettava suljetuin lipuin. Jos virkaa on
hakenut vain yksi pätevä hakija, kirkkovaltuusto voi pyytää tuomiokapitulin julistamaan viran
uudelleen haettavaksi. Jos uudella hakuajallakaan ei virkaan ole tullut uusia päteviä hakijoita,
tuomiokapituli voi nimittää virkaan ainoan hakijan tai päättää, että viran täyttämismenettely
raukeaa. Virka on julistettava haettavaksi viimeistään vuoden kuluessa hakuajan
päättymisestä (KJ 6:32 a, b, c).”
Kappalaisen viran hakemusasiakirjat ja ote kirkkovaltuuston pöytäkirjasta on viipymättä toimitettava tuomiokapitulille. Pöytäkirjanotteeseen on liitettävä todistus siitä, milloin päätös valitusosoituksineen on annettu tiedoksi hakijoille. Kirkkovaltuuston päätöksen saatua lainvoiman
tuomiokapituli antaa valtakirjan virkaan valitulle. Ilmoitus valintapäätöksestä on saatettava
hakijoille tiedoksi KL 24:11:ssa määrätyllä tavalla. Oikaisuvaatimuksen ja valituksen
tekemisaika alkaa kirkkovaltuuston päätöksen tiedoksisaannista (KL 24:9).
LIITTEET:

1. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kirjelmä (asianro 2016-00277) liitteineen / 6.10.2016
2. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kirjelmä (asianro 2016-00277) liitteineen / 24.11.2016
(Liite 2 ei ole julkinen)

VIITTEET:

Hakemukset

TALOUSPÄÄLIKKÖ:
Esitän, että kaikki kappalaisen virkaa hakeneet kutsutaan koolle kirkkovaltuuston kokoukseen
esittäytymään.
Kokouksessa kaikki ehdokkaat saavat kukin vuorollaan lyhyen puheenvuoron (5 min.)
aiheesta: ”Kuka olen ja miksi olen hakenut Tornion seurakunnan kappalaisen virkaa?”
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kappalaisen Tornion srk:aan.
KIRKKONEUVOSTO:
Vt. kirkkoherra Tero Saapunki jääväsi itsensä poistuen paikalta §:n 15 käsittelyn ajaksi.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Riitta Kasala toimi puheenjohtajana.
Talouspäällikön päätösesitys hyväksyttiin esitetyllä tavalla. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto suorittaa Tornion seurakunnan kappalaisen valinnan.
jatkuu…
Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
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PYKÄLÄ
KIRKKOVALTUUSTO 16.02.2017 § 19:
LIITTEET:

1. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kirjelmä (asianro 2016-00277) liitteineen / 6.10.2016
2. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin kirjelmä (asianro 2016-00277) liitteineen / 24.11.2016
(Liite 2 ei ole julkinen)

KIRKKOVALTUUSTO:
Puheenjohtaja Osmo Huhta totesi, että kaikki virkaa hakeneet (4) ovat Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulin päätöksen mukaan vaalikelpoisia, kuitenkin erilaisin ansioin. Kokouksessa
luettiin lehdessä julkaistu ilmoitus avoimesta kappalaisen virasta sekä tuomiokapitulin
lausunto virkaa hakeneista. Lisäksi luettiin Nona Lehtisen koulutusta koskeva tuomiokapitulin
täydennys, joka oli myös kirjallisena lähetetty valtuutetuille.
Virkaa hakeneet pyydettiin vuorotellen aakkosjärjestyksessä esittäytymään kirkkovaltuustolle.
Hakijoille annettiin lyhyt puheenvuoro aiheesta: ”Kuka olen ja miksi olen hakenut Tornion
seurakunnan kappalaisen virkaa?”
Ensimmäisenä vuorossa olleen Minna Järvisen kanssa oli sovittu puhelinhaastattelusta, koska
hän oli ilmoittanut sähköpostilla talouspäällikkö Soile Martikaiselle olevansa estynyt työesteen
vuoksi saapumaan paikalle. Kirkkovaltuusto hyväksyi menettelytavan. Häntä ei kuitenkaan
puhelimella tavoitettu sovittuna ajankohtana.
Ehdokkaiden esittäytymiset tapahtuivat aakkosjärjestyksessä.
Esittäytymisten jälkeen päätettiin siirtyä suoraan suljettuun lippuäänestykseen Mauri
Lappalaisen esityksestä ja Raija Kontion kannattamana. Päätös oli yksimielinen. Äänten
laskijoina toimivat kokouksen alussa valitut ääntenlaskijat Orvokki Tervo ja Tarja Vanhala.
Valtuutettu Niilo Kallioranta saapui kokoukseen klo 18.55 juuri ennen äänestyksen alkamista.
Puheenjohtaja pyysi jakamaan vaaliliput (26 kpl) valtuutetuille ja varavaltuutetuille ja pyysi
valtuutettuja kirjoittamaan yhden ehdokkaan nimen vaalilippuun niin, että vaalisalaisuus
säilyy.
Vaaliliput pudotettiin niille varattuun kulhoon, joka todettiin tyhjäksi ennen äänestyksen alkua.
Äänestys tapahtui nimenhuudon mukaan ääntenlaskijoiden, kokouksen puheenjohtajan,
sihteerin sekä muiden virkailijoiden valvoessa toimitusta.
Äänestyksen päätyttyä puheenjohtaja pyysi ääntenlaskijoita laskemaan annetut äänet ja
niiden jakautumisen sekä tuomaan äänestyksen tuloksen puheenjohtajalle.
Ääntenlaskennan jälkeen puheenjohtaja julisti äänestyksen tuloksen. Äänestyslippuja oli
jätetty 26 kpl. Annetut äänet jakautuivat seuraavasti:
Tyhjiä
Minna Järvinen
Mauri Laakso
Nona Lehtinen
Tero Saapunki

0
0
0
12
14

jatkuu…

Valitusosoitus liitteenä.
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PYKÄLÄ
Puheenjohtaja totesi, että kirkkovaltuusto on valinnut Tornion seurakunnan kappalaisen
virkaan Tero Saapungin.
Tämä päätös saatetaan ensi tilassa tiedoksi Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille ja virkaa
hakeneille. Hakemusasiakirjat palautetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin.
Vt. kirkkoherra Tero Saapunki osallistui varsinaiseen kokoukseen klo 19.10 alkaen, §:n 19
päätöksen jälkeen, kun kaikki paikalla olleet ehdokkaat kutsuttiin kuulemaan vaalin tulos.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
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20 §

Tornion seurakunnan taloussäännön päivittäminen
KIRKKONEUVOSTO 25.01.2017 § 18:
Tornion seurakunnan taloussääntö
kirkkovaltuustossa 25.5.2011.

on

hyväksytty

kirkkoneuvostossa

23.2.2011

ja

Tornion seurakunta on siirtynyt Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2016. Tämän
johdosta taloussääntöön on tullut muutoksia. Muutoksia on tullut § 12 kohtaan Osto- ja
myyntilaskujen tarkastus ja tositteiden hyväksyminen lisätään maininta: ”Merkinnät tehdään
sähköisesti Kipan järjestelmässä”
Kohtaan Palkkakirjanpito §17 lisätään maininta: Seurakunnan palkanlaskenta hoidetaan
Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä. Palkkakirjanpidon tapahtumat siirretään seurakunnan
kirjanpitoon.
Kohtaan Kiinteän ja irtaimen omaisuuden kirjanpito § 18 lisätään maininta: Kiinteän
omaisuuden kirjanpito hoidetaan Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä.
LIITE:

Tornion seurakunnan päivitetty taloussääntö

TALOUSPÄÄLLIKKÖ:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy taloussääntöön tulevat muutokset.
KIRKKONEUVOSTO:
Kirkkoneuvosto hyväksyi liitteenä olevan Tornion seurakunnan päivitetyn taloussäännön ja
esittää edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
KIRKKOVALTUUSTO 16.02.2017 § 20:
LIITE:

Tornion seurakunnan päivitetty taloussääntö

KIRKKOVALTUUSTO:
Todettiin, että kirkkoneuvoston käsittelyn jälkeen on ilmestynyt uusi taloussääntömalli (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 2/2017).
Kirkkovaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.
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PYKÄLÄ

21 §

Tiedotuksia
KIRKKONEUVOSTO 25.01.2017 § 25:
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä:
1. Tuomiokapituli on vahvistanut 13.12.2016 Aila ja Heikki Keskimaunun tontin vuokrasopimuksen jatkamisen (Dnro: DOUL/11/03.01.00/2016). Päätös asetettu nähtäville
21.12.2016.
2. Tuomiokapituli on vahvistanut 13.12.2016 Simo Riihimaan tontin vuokrauksen (Dnro:
DOUL/12/03.01.01/2016). Päätös asetettu nähtäville 21.12.2016.
3. Tuomiokapituli on vahvistanut 13.12.2016 Urho Salmelan tontin vuokrasopimuksen
jatkamisen (Dnro: DOUL/13/03.01.01/2016). Päätös on asetettu nähtäville 21.12.2016.
4. Tuomiokapituli on vahvistanut 13.12.2016 Raja-Kiinteistöt Oy:n tontin vuokrasopimuksen
jatkamisen (Dnro: DOUL/14/03.01.01/2016). Päätös on asetettu nähtäville 21.12.2016).
5. Tuomiokapituli on merkinnyt tiedoksi 24.11.2016 Tornin seurakunnan kappalaisen viran
lakkauttamisen 1.9.2016 alkaen.
6. Tuomiokapituli on antanut 24.11.2016 pastori Tero Saapungille viranhoitomääräyksen
Tornion seurakunnan kirkkoherran virkaan määräaikaisesti ajalle 1.1. – 31.5.2017.
7. Tuomiokapituli on vahvistanut 17.1.2017 Marja-Riitta Ojalan määräaikaisen ja osaaikaisen (50%) viranhoitomääräyksen Tornion seurakunnan kappalaisen virkaan ajalle
19.1. - 31.3.2017 (Dnro: DOUL/36/01.01.01/2017).
8. Tuomiokapituli on vahvistanut 17.1.2016 Nona Lehtisen viranhoitomääräyksen Tornion
seurakunnan seurakuntapastorin virkaan määräaikaiseksi ajalle 1.1. - 31.5.2017
(Dnro:DOUL 67/01.01/2016)

PUHEENJOHTAJA:
Merkitään tiedoksi ja hyväksytään.
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset esitetään tiedoksi kirkkovaltuustolle.
KIRKKONEUVOSTO:
Hyväksyttiin.
KIRKKOVALTUUSTO 25.01.2017 § 21:
KIRKKOVALTUUSTO:
Merkittiin tiedoksi.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Sivu 14

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Torstai 16.02.2017 klo 18.00 – 19.24
Parasniemen srk-talo, Parasniementie 84, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

22 §

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Tornion seurakunnan to 16.02.2017 pidetyn kirkkovaltuuston kokouksen tarkistettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä seuraavasti:
Aika:

Ke 22.02.2017 - to 23.03.2017 klo 9.00 – 15.00

Paikka:

Tornion kirkkoherranvirasto
os. Parasniementie 115, 95450 TORNIO

Ilmoitus nähtävillä olosta on kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ke 22.02.2017 – to
23.03.2017 klo 9.00 – 15.00.
KIRKKOVALTUUSTO:
Hyväksyttiin.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 15

Torstai 16.02.2017 klo 18.00 – 19.24
Parasniemen srk-talo, Parasniementie 84, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

23 §

Kokouksen päättäminen
Vt. kirkkoherra Tero Saapunki pitää iltahartauden ja puheenjohtaja päättää kokouksen.

KIRKKOVALTUUSTO:
Vt. kirkkoherra Tero Saapunki piti iltahartauden ja puheenjohtaja Osmo Huhta päätti
kokouksen klo 19.24.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:

TORNION SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

KOKOUSTIEDOT
Aika
Paikka

Sivu 16

Torstai 16.02.2017 klo 18.00 – 19.24
Parasniemen srk-talo, Parasniementie 84, 95450 Tornio

PYKÄLÄ

24 §

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
perusteet hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain
mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät … 20 § (valmistelua), 21 § (vain tiedoksi)
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 valituksella.
viranomainen Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
ja valitusaika Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Valitusaika
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu (PL 189)
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
30 päivää
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
30 päivää
Kirkollisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät: 15-19 §:t ja 22-24 §:t
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät…………
Käyntiosoite: Ojakatu 1 (PL 85)
Postiosoite: 90100 OULU (90101 OULU)
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 alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusosoitus liitteenä.
Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet:
kn.
kv.

Otteen oikeaksi todistaa:

30 päivää

30 päivää

30 päivää

