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1§

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03
Kirkkoherra piti alkuhartauden. Veisattiin virsi 581:1,2,4.

2§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouskutsut on lähetetty 6.5.2022. Lisäksi kokouskutsut on
lähetetty 9.5.2022 sähköisesti niille, joiden sähköpostiosoitteet
ovat tiedossa.

KJ 8:5,1-2
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen es
tyneenä 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.

Päätösesitys:

Päätös:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen läsnäolijat, laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden. Kirkkovaltuuston sihteerinä toimii
talouspäällikkö.
Läsnä 18 /19 jäsentä. Poissa Raija Palosaari, Heli Kurt, Juhani
Alatörmänen, varajäsenenä paikalla Terttu Kangosjärvi ja Ahti
Ovaskainen. Lisäksi läsnä talouspäällikkö kirkkovaltuuston
&hrcXLn i Kristiina Mätäsaho. Kokous todettiin laillisesti
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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3§
PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKISTUKSEN AJANKOHTA
Päätösesitys:

Kokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat
samalla ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkistetaan heti
kokouksen päätyttyä.
Pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Outi
Marttila ja Jaana Holopainen. Pöytäkirja tarkistetaan heti
kokouksen päätyttyä.

Päätös:

4§
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN
Päätösesitys:

Ilmoitus kirkkovaltuuston kokouksen tarkistetun pöytäkirjan
nähtävillä pitämisestä pidetään 18.5 -3.6.2022
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ja pöytäkirja pidetään
nähtävillä kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan kotisivuilla
www.kittilanseurakunta.fi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

5§
TYÖJÄRJESTYS
Päätösesitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkistajien nimikirjaimet
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6§
TALOUSARVION YLITYKSET 2021

Talousarvion toteutuminen
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Seurakunnan talousarvion pääluokat ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta,
hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Talousarvion määrärahasidonnaisuus on
kirkkovaltuustoon nähden pääluokka/ toimintakate.
talousarvio

toteutuma

yli-/ali

Hallinto

146 600

137 556,41

9 043,59

SRK-toiminta

607 355

560 774,11

46 580,95

Hautaustoimi

92 950

70 773,79

22 176,21

Kiinteistötoimi

182 300

228 292,88

-45 992,88

Talousarvioon nähden ylitystä tuli kiinteistötoimessa. Induktiosilmukoiden
asentaminen kirkkoon. Marian kappeliin ja Kittilän siunauskappeliin ja virastotalon
lukituksen uusiminen ylitti rakennus ja kunnossapitopalvelut. Myös aineissa ja
tarvikkeissa tuli ylitystä. Kiinteistötoimen henkilöstökuluihin ylitystä aiheutti
palkkojen jakoprosentit.
TA

tot

yli/ali

Henkilöstökulut

639 888,03

621 272,89

17 047,11

Palvelujen ostot

351 726,68

268 668,64

36 431,36

31 669,77

41 463,37

-713,37

Aineet ja tarvikkeet

134 301,75

122 766,98

-5 826,98

Annetut avustukset

31 591,14

31 570,22

5 329,78

Muut toimintakulut

14 895,03

15 254,38

650,62

Verotuskulut

17 705,97

17 891,81

-2 891,81

Kirkon rahastomaksut

98 806,02

100 144,98

-5 144,98

Vuokrakulut
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2021

«valtionosuus

Verotuloja kertyi 1.064.448 € (3861 € arvioitua enemmän). Valtionrahoitusta 126.120
€, mikä oli 80 € arvioitua enemmän.

KN 3.5.2022 Talousarviovertailusta kiinteistötoimen tulostuksesta puuttui Alakylän
kappelin tiedot sekä talousarviosta, että toteutumasta.
Kiinteistötoimen talousarvio lisääntyi 5 420 € eli toimintakate 182 300 € ja toteutuma
3 604.10 € eli yhteensä 228 292,88 €. Kiinteistötoimen ylitys 45 992.88 €.
Talouspäällikön
päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää talousarvion ylitykset kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Kiinteistötoimessa ylitystä 45.992.88 €.

KN Päätös: Hyväksyttiin esitettäväksi kirkkovaltuustolle.

Päätös: Hyväksyttiin.
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7§
SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2021
Koronatilanne vaikutti vahvasti seurakunnan toimintaan ja siihen osallistumiseen.
Edellisvuoden tavoin erityisesti keväällä ja joulukuussa tilaisuuksien määrät ja niihin
osallistujien määrä romahtivat korona-aikaa edeltävistä vuosista. Toisaalta
osallistuminen vahvistui verkossa kirkosta välitetyn tilaisuuksien livestriimin ja
etukäteen tehtyjen videoiden ansiosta.
Seurakunta onnistui tavoittamaan ihmisiä ja välittämään sanomaansa myös
poikkeusaikana. Seurakunnassamme kohdattiin eri ikäisiä ihmisiä erilaisissa
elämäntilanteissa. Toiminta on keskittynyt kirkonkylälle, mutta myös sivukylillä
käytiin.
Kittilässä kirkkoon kuului viime vuoden lopussa 4705 (edellinen vuosi 4726) henkilöä,
eli 72% kuntalaisista (koko Suomessa 66,5 % vuonna 2021). Jumalanpalveluksia
toimitettiin 96 ja niihin osallistui 3668 henkilöä vuoden aikana. Erityismessuja olivat
mm. Tunturimessu, Suomalainen messu ja Kansanlaulukirkko. Messuavustajat
osallistuvat jumalanpalvelusten toteuttamiseen. Hartaushetki ja/tai rukous kuuluu
jokaiseen seurakunnan järjestämään tilaisuuteen.
Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärät vähenivät merkittävästi
koronarajoitusten seurauksena, samoin ihmiset siirsivät esimerkiksi kastetoimituksia ja
muistotilaisuuksia myöhempään ajankohtaan.
Marian kappelissa viikkomessujen lisäksi päivystäjät toimittivat rukoushetken
päivittäin. Konsertteja järjestettiin koronatilanteesta johtuen edelleen aiempia vuosia
vähemmän.
Lapsityössä kirkkomuskarit, kohtaamispolun tapahtumat ja perhekirkot keräsivät
osallistujia kulloinkin voimassa olevien rajoitusten puitteissa. Tilanteen niin vaatiessa
tilaisuuksista tehtiin erikseen video seurakunnan youtube -kanavalle. 2 rippikoulua
järjestettiin 8 päivän mittaisina leireinä kesällä. Liikuntarippikoulu toteutettiin
päivärippikouluna kirkonkylällä ja Levillä. Leireillä toimi useita tehtäviin koulutettuja
isosia.
Diakoniatyössä kauppojen hävikkiruokaa jaettiin kevät- ja syyskaudella
vapaaehtoisvoimin 2 kertaa viikossa. EU-kassit jaettiin syksyllä toimitiloissa ja
työntekijöiden voimin lisäksi sivukylille.
Koronan vuoksi kerhot ja laitosvierailut jouduttiin välillä keskeyttämään. Torstaitupa,
Ämminkammari ja laitosvierailut järjestettiin kuukausittain. Seurakunnan papit ja
diakonia kävivät syntymäpäiväonnittelukäynneillä ikäihmisten luona. Diakonia-ja
lähetystyön tempauksena osallistuttiin Kittilän kesämarkkinoille ja järjestettiin
joulumyyjäiset.
Alkusyksyllä järjestettiin kaikille seurakuntalaisille suunnattu ”Päivä kirkolla” tapahtuma, jonka yhteydessä oli monipuolista eri ikäisille suunnattua ohjelma
ruokatarjoiluineen.
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Seurakunnan talous
Kittilän seurakunnan tilikauden 2021 tulos on 35 089.12 euroa ylijäämäinen.
Toimintatuotot olivat 103.562.09 euroa ja ne alenivat edellisvuodesta n. 7374 euroa.
Toimintakulut olivat 1.100.996,48 euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta yhteensä
103.076 euroa. Esimerkiksi henkilöstökuluissa vähennystä oli 18615.14 euroa (-3 %),
palveluiden ostoissa 83.058,04 euroa (-23 %) ja tavaraostoissa 11.534,77 euroa (-8 %).
Kirkollisverojen tuotto oli 1.064.000 euroa, mikä on 11.934 euroa (-1 %) vähemmän
kuin vuonna 2020. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 81 %.
Valtionrahoitusta saatiin 126.120 euroa, mikä on 9,7 % kokonaistuotoista.
Verotuskuluja maksettiin 17.892 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 100.145 euroa - nämä
summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 12.854 euroa, mikä
on 43.642 euroa vähemmän kuin edellisvuonna.
Vuosikatetta kertyi 87.951.16 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 52.862,04
euroa. Seurakunnan rahavarat vähenivät 133.390.18 euroa ja olivat vuoden lopussa
yhteensä 748.867 euroa.
Suunnittelut investoinnit toteutuivat. Viraston ja rivitalon lämmitysjärjestelmän muutos
öljylämmityksestä kaukolämpöön saatiin valmiiksi ja uuden seurakuntakotia
suunnitelmat valmistuivat joulukuussa. Elenkilöstömäärässä ei tapahtunut muutoksia,
vuoden lopussa oli 12 vakituista työntekijää, joista sijaisia oli 2.
Kirkkohallituksen ohjeen mukaan seurakunnan on vuosittain seurattava kriisiytyvän
seurakunnan mittareita. Kriisiytyvän seurakunnan talouden, hallinnon ja toiminnan
mittareista Kittilän seurakunnassa ei täyty mikään vuonna 2021.

talousarvio

toteutuma

yli-/ali

Hallinto

146 600

137 556,41

9 043,59

SRK-toiminta

607 355

560 774,11

46 580,95

Hautaustoimi

92 950

70 773,79

22 176,21

182 300

228 292,88

-45 992,88

Kiinteistötoimi

Talousarvioon nähden ylitystä tuli kiinteistötoimessa. Induktiosilmukoiden asentaminen
kirkkoon, Marian kappeliin ja Kittilän siunauskappeliin ja virastotalon lukituksen
uusiminen ylitti rakennus ja kunnossapitopalvelut. Myös aineissa ja tarvikkeissa tuli
ylitystä. Kiinteistötoimen henkilöstökuluihin ylitystä aiheutti palkkojen jakoprosentit.

Rahastot
Hautainhoitorahaston tulos vuodelta 2021 oli 2304,26 euroa ylijäämäinen. Sen taseen
loppusumma on 93.867,59 euroa. Hautainhoitorahaston on yhdistetty Hannulan
rahasto, jota käytetään Hannulan sukuhaudan hoitoon. Koskenniskan rahasto on
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seurakunnan taseessa, sitä käytetään ”pakanoitten auttamiseen”. Korkotulo on tilitetty
KUA:lle.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös on liitteenä seurakunnan tilinpäätöksessä.
Hautainhoitorahaston tehtävänä on huolehtia omaisten rahastoon hautojen
sopimushoitoa vastaan maksamista varoista. Hautainhoitorahastosta maksetaan
hoitokukat ja kynttilät sekä siirretään rahaa talousarvioon kesätyöntekijöiden palkkoihin
vuosittain. Myös seurakunnan adressien hankinta ja myynti hoidetaan
hautainhoitorahaston kautta.
Talouspäällikön
päätösesitys:
Kirkkoneuvosto allekirjoittaa seurakunnan tilinpäätöksen, sekä esittää tilinpäätöksen
tilintarkastajalle ja kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Seurakunnan tulos 35 089.12 euroa siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.
KN Päätös:
Kirkkoneuvosto allekirjoittaa seurakunnan tilinpäätöksen, sekä esittää tilinpäätöksen
tilintarkastajalle ja kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Seurakunnan tulos 35 089,12 euroa siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

Päätös:

Hyväksyttiin.
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8§

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Kirkkoneuvosto käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja esittää sen
kirkkovaltuustolle.

Talouspäällikön
päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle.

KN Päätös: Hyväksyttiin esitettäväksi kirkkovaltuustolle.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin.

9§

TILI- JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN VUODELTA 2021
Tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden
myöntämistä seurakunnan kirkkoneuvostolle sekä tilivelvollisille
viranhaltijoille tilikaudelta 2021. Kirkkovaltuusto päättää tili-ja
vastuuvapaudesta kirkkoneuvostolle ja tilivelvollisille viranhaltijoille.
Talouspäällikön
päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää tili-ja vastuuvapaudesta päättämisen
kirkkovaltuustolle.
Kn päätös: Hyväksyttiin esitettäväksi kirkkovaltuustolle.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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§

SEURAKUNTA VAALIT 2022
Vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii
vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto. Vaalilautakunta tulee
asettaa viimeistään 31.5.2022. Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra ja vähintään
neljä (4) muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä
ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa
elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan on hyvä valita enemmän jäseniä kuin laissa
edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa
vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan
kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan
nostaa aiemmin nimetty varajäsen.
Seurakuntavaalit pidetään yksipäiväisinä 20.11.2022.
Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 8.-12.11.2022.
Ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022 klo 16.
Ehdokasrekrytointi 15.9.2022 saakka.
Vaalilautakunta määrää cnnakkoäänestyspaikat.
Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi
äänestyspaikka, jonka tulee olla avoinna klo 11-20 välisen ajan. Kiertäviä
äänestyspaikkoja ei saa järjestää.
Seurakunta tilaa vaaliasiakirjat 7.3.2022 mennessä,
llmoituskortti äänioikeudesta voidaan lähettää äänestäjille 30 päivää ennen
vaalipäivää, vaikka seurakuntaa ei olisi jaettu äänestysalueisiin. llmoituskortti on osa
Kirkon viestinnän ja hallinto-osaston koordinoimaa Vaalikirjettä, jonka seurakunnat
voivat myöhemmin tilata info.seurakuntavaalit.fi-sivuilta. Kirjeeseen sisältyy
ilmoituskortin lisäksi kirkkoherran tervehdys ja ehdokaslistat.
Kirkkoherran
päätösesitys:
Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan viimeistään 31.5.2022. Ehdokkaat ja
heidän läheisensä eivät voi toimia vaalilautakunnan jäseninä. Vaalilautakunnan
päätösvaltaisuuden varmistamiseksi on suositeltavaa, että sen jäsenistä enemmän kuin
puolet on muita kuin ehdokkaita tai heidän läheisiään.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa vaalilautakunnan, johon
kuluu kirkkoherran lisäksi vähintään neljä muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä.
Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

KN päätös: Hyväksyttiin esitettäväksi kirkkovaltuustolle.
Päätös:

Kirkkovaltuusto nimesi vaalilautakunnan jäseniksi:
Jenni Jokela, Sakari Niemi, Sari Hettula, Kristiina Mätäsahoja
kirkkoherra
ja varajäseniksi Ari Kokkonen, Riitta Palosaari, Airi Kiistala, Sari Korva.
Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Jenni Jokela.
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11 §

TOIMITUSPALKKIOSOPIMUS
Uusi kirkon virka-ja työehtosopimus on voimassa ajalla 1.3.202229.2.2024. Sopimukseen liitteessä 18 on päivitetty suositus
toimituspalkkioista, jonka mukaan toimituspalkkioita on korotettu 5 %.
Muutoin suositus on entinen. Suosituksen mukaiset uudet taksat tulevat
voimaan, kun seurakunnan valtuusto on ne hyväksynyt käyttöön.
Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan KJ 5
luvun mukaiseen pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on
oltava kelpoinen vähintään piispainkokouksen 9.2.2010 antaman
päätöksen mukaiseen muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa
edellyttävään kanttorinvirkaan.
Suositussopimusta ei suoraan sovelleta toimituksen tai tehtävän
suorittajaan, jolla ei ole momentissa määriteltyä kelpoisuutta. Sellaisia
toimituksen tai tehtävän suorittajia varten seurakunta voi tämän
sopimuksen hyväksymisen yhteydessä vahvistaa palkkiot, jotka ovat
sopimuksen palkkioita alempia.
Kirkkoherran
päätösesitys:
1. Esitetään kirkkovaltuustolle suositussopimuksen KirVesTes liite 18
mukaiset korotukset toimituspalkkioihin.
2. Esitetään kirkkovaltuustolle, että mikäli toimittajalla ei ole
toimituksen vaatimaa pätevyyttä, vähennetään palkkiosta 10 %.
Päätös:
Hyväksyttiin esitettäväksi kirkkovaltuustolle.

KN Päätös:
Päätös:

Hyväksyttiin.

Hyväksyttiin.
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12 §

LAUSUNTOPYYNTÖ SEURAKUNTARAKENNESELVITYKSEEN
Alueemme seurakuntia koskevassa lääninrovasti Kari Tiirolan ”Luoteis-Lapin seurakuntarakenneselvitys 2020” esitettiin kaksivaiheista etenemistä alueellamme siten,
että ensin Enontekiön ja Muonion seurakuntiin perustetaan omat kirkkoherran virat.
Sen jälkeen toisessa vaiheessa pyritään perustamaan seurakuntayhtymä, johon
kuuluisivat Kittilän, Muonion ja Enontekiön seurakunnat.
Koska Enontekiöllä ja Muoniossa on 1.11.2021 alkaen olleet omat kirkkoherran virat,
tuomiokapituli pyytää Kittilän seurakunnan näkemystä asiassa etenemisen suhteen
seuraavien saatekysymysten myötä:
1. Onko Kittilän seurakunnalla kiinnostusta seurakuntayhtymäselvitykseen?
2. Toivooko Kittilän seurakunta tuomiokapitulin aktivoituvan asian suhteen?
Kirkkoherran
päätösesitys:
Kittilän seurakunnalla itsellään ei ole taloudellisia tai toiminnallisia syitä
aktiivisesti ajaa seurakuntaliitosta. Esitetään kirkkovaltuustolle, että se
keskustelee asiasta ja vastaa kapitulin kysymyksiin valtuuston
kokouksessa asiasta käytävien keskustelujen pohjalta.
Kn päätös:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Kittilän seurakunnalla ei
ole kiinnostusta esitetyn kaltaiseen kolmen seurakunnan liitokseen tai
seurakuntayhtymään.
Mikäli tuomiokapituli käynnistää seurakuntayhtymäselvityksen, sen tulisi
koskea koko Lapin rovastikuntaa.

Päätös: Hyväksyttiin.
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13 §

KIRKKOVALTUUTETTUJEN ALOITTEET
Ei ollut.

14 §
TIEDOTUSASIAT
Kirkkoneuvosto on kannattanut Pelkosenniemen seurakunnan siirtämistä
Lapin Rovastikuntaan.
Kirkkoherra Mika Niskaselle on myönnetty virkavapautta 1.8.202231.7.2023, hän menee Tuiran seurakuntaan papiksi. Tuomiokapituli
määrää viransijaisen kokouksessaan 18.5.2022.
Seurakuntapastori Mikko Kaartamalle on myönnetty opintovapaata 1.922.12.2022. Tuomiokapituli määrää viransijaisen kokouksessaan
18.5.2022.
Vs. nuorisotyönohjaaja Jyrki Hautaniemi on irtisanoutunut 15.8.2022
siirtyäkseen Rovaniemen seurakunnan erityisnuorisotyönohjaajaksi.
Diakonissa Kati Riipinen on irtisanoutunut eläkkeelle siirtymisen vuoksi
31.10.2022. Diakonian virka on avoinna 23.5.2022 saakka.
LeviCross parisuhdetapahtuma Levillä 23.7.-30.7.2022.
talouskatsaus
TA toteutuma
700 000,00
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00

100 000,00

0,00
Seurakunnallinen
toiminta

Hallinto

■ TA kuluva
2022
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Hautaustoimi

Kiinteistötoimi

»1014/21
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KITTILÄN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTO

PÖYTÄKIRJA
17.5.2022

TA kuluva
2022

Päätös:

Tot 4/22

1/2022

Tot 4/21

%

Hallinto

168 270,00

37 020,20

39 961,88

22,0

Seurakunnallinen toiminta

628 355,00

157 007,12

163 839,45

25,0

Hautaustoimi

89 650,00

8 354,98

11 305,46

9,3

Kiinteistötoimi

218 670,00

137 132,13

57 002,17

62,7

Merkittiin tiedoksi.

15 §
MUUTOKSENHAKUOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antaa muutostenhaku-ja valitusosoituksen.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs. 90100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

16 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Herran siunaus. Veisattiin 548.
Kokous päätettiin klo 20.03.
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