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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen klo 18.03.

§2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen
jäsenistä on saapuvilla, KL:7,4.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu, johon on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista, toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen
kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lisätty luottamushenkilöiden
intraan 14.1.2016, jolloin siitä on lähetetty kaikille osallistujille
sähköpostiviesti. Lisäksi kokousmateriaali on samalla postitettu niille,
jotka ovat pyytäneet sen käyttöönsä myös tulosteena.
Puheenjohtajan esitys:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§3

Pöytäkirjan tarkastajat
Puheenjohtajan esitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Seija Liimatainen ja Kalle Makkonen.
Pöytäkirja tarkastetaan seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa
kokouksen päätyttyä.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Liimatainen ja Kalle Makkonen.
Pöytäkirja tarkastetaan seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa
kokouksen päätyttyä.

§4

Työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtajan esitys:
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Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään sillä
huomiolla, että § 10 kohdalla puheenjohtajana toimii Ossi Honkasalo.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan.
§5

Lapsivaikutusten huomioiminen Keravan seurakunnan toiminnan
suunnittelussa 2016-2018
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 12.2.2015 (§ 32) pyytää
toiminnallisia suunnitteluryhmiä tekemään kuluvan vuoden elokuun
loppuun mennessä selvityksen lapsivaikutuksen huomioimisesta
seurakunnan toiminnan suunnittelussa 2016-2018 (päätöskohta 2). Osa
selvityksistä saatiin tehtyä vasta joulukuussa 2015 ja siksi ne tulevat
kirkkoneuvoston käsittelyyn vasta tässä vaiheessa. Kukin nelikentän
suunnitteluryhmä on toimintaa suunnitellessaan ottanut huomioon
kirkolliskokouksen kirkkojärjestykseen toukokuussa 2014 sisällyttämän
LAVA:n eli lapsivaikutusten arvioinnin.
Liitteenä nro 1 on toiminnallisen työn nelikentän suunnitteluryhmien
selvitykset lapsivaikutusten huomioimisesta toiminnan suunnittelussa
2016-2018.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee selvitykset lapsivaikutusten huomioimisesta
tiedoksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi selvitykset lapsivaikutusten huomioimisesta
tiedoksi.

§6

Seurakunnan valmiussuunnitelman päivittäminen
1.1.2016 kirkkolakiin on lisätty 25. lukuun § 15a: ”Seurakunnan,
seurakuntayhtymän,
hiippakunnan
ja
kirkkohallituksen
tulee
valmiussuunnittelulla ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan
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etukäteisvalmisteluilla sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä
mahdollisimman hyvä hoitaminen poikkeusoloissa.”
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt seurakunnalle poikkeusolojen
valmiussuunnitelman kokouksessaan 6.10.2004. Valmiussuunnitelma
päivitetään kirkkoneuvostossa joka toinen vuosi. Valmiussuunnitelman
johtoryhmä on käynyt v. 2015 aikana voimassa olevan
valmiussuunnitelman läpi tehden siihen tarvittavat korjaukset ja
ajantasaistukset.
Valmiussuunnitelma on tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön eikä sitä näin
ollen voida laittaa jakeluun tai tiedoksi kuin rajatulle joukolle, mikä on
lueteltu valmiussuunnitelman lopussa.
Kirkkoherra on keskustellut Keravan sosiaali-ja terveyspalveluiden
toimialajohtaja Erja Wiili-Peltolan kanssa 21.1.2016. Kaupunki työstää
tahollaan valmiussuunnitelmaa kuluvan kevään aikana. Keskustelussa
sovittiin, että valmiussuunnitelman liite nro 3 päivitetään myöhemmin
vuoden 2016 aikana.
Esitys Keravan seurakunnan päivitetyksi valmiussuunnitelmaksi on
liitteenä nro 2 (salainen). Suunnitelman liitteet on nähtävänä
kokouksessa.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen Keravan seurakunnan
valmiussuunnitelman.
2. toteaa, että valmiussuunnitelman liite nro 2 päivitetään vuonna 2016
kaupungin aikataulun mukaan.
3. toteaa, että valmiussuunnitelman johtoryhmä pitää vastuuhenkilöt ja
seurakunnan henkilökunnan ajan tasalla valmiussuunnitelman
velvoitteista ja sisällöstä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan.
4

Kirkkoneuvosto

§7

21.1.2016

1/2016

Lähetystyön toimikunnan perustaminen
KJ 9, 4 §:n mukaan ”Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa
toimikuntia, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa
käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi.”
Keravan seurakunnan lähetystyön ja kansainvälisen työn tilanne on elänyt
voimakkaasti vuosien 2014-2015 aikana. Seurakunnan toiminnallista
työtä on alettu suunnitella ja toteuttaa nelikenttä-mallin mukaisesti, jossa
nelikentän yhtenä suunnitteluryhmänä toimii kansainvälisen työn ryhmä.
Uudenlaisen toiminnan suunnittelun myötä aiemmin toimineita eri
työmuotojen työryhmiä on lopetettu toiminnan suunnittelun
päällekkäisyyksien vuoksi. Myös lähetystyöryhmän toiminta on tässä
yhteydessä lopetettu. Samalla yhden papin pääasiallisesta
työalavastuusta lähetyksen pappina on luovuttu.
Kun samaan aikaan toiminnan muutosten kanssa useampi
lähetysyhteistyösopimus on raukeamassa, on syytä huolehtia siitä, että
lähetystyön toiminnan suunnittelu toteutuu parhaalla mahdollisella
tavalla. Seurakunnan lähetystyön johtosäännön 6 § mukaan lähetystyötä
johtaa ja siitä vastaa kirkkoneuvosto.
Lähetystyön suunnittelemiseksi Keravan seurakunnassa vuosille 20172019 on tarkoituksenmukaista perustaa toimikunta.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. perustaa toimikunnan suunnittelemaan Keravan seurakunnan
lähetystyötä vuosille 2017-2019 ja
2. nimetä toimikuntaan kirkkovaltuuston jäsenet Liisa Hynysen Risto
Tyrväisen ja Saija Ohtonen-Jonesin, kirkkoherra Ari Aution sekä
kansainvälisen työn sihteeri Petra Teittisen (kokoonkutsuja).
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan.
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Hyvät kokouskäytännöt kirkkoneuvoston kokouksissa
Vuonna 2004 kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto teki kirkkoneuvostolle
esityksen kirkkoneuvoston eettisistä periaatteista (28.4.2004 § 75).
Kirkkoneuvosto ei hyväksynyt esitystä tuolloin (13.5.2004 § 78), vaan
päätyi valitsemaan työryhmän, joka laatii esityksen kaikkia toimielimiä
koskevista eettisistä periaatteista. Kirkkovaltuusto hyväksyi työryhmän
laatimat ja kirkkoneuvoston esittämät toimielinten eettiset periaatteet
kokouksessaan 16.12.2004.
Syystä tai toisesta hyväksymättä jääneet kirkkoneuvoston eettiset
periaatteet on myöhempinä vuosina päätynyt jaettaviksi uusille
kirkkoneuvostoille, vaikka kirkkovaltuuston vahvistamat toimielinten
eettiset ohjeet olisi ollut asianmukaisempi ohje.
Jotta kirkkoneuvoston toiminta olisi toimivaa ja tarkoituksenmukaista,
sitä on tarpeen tarkastella silloin tällöin hyvien kokouskäytäntöjen ja
toiminnan eettisten periaatteiden valossa. Kirkkoneuvostossa on myös
tarpeen käydä keskustelua ohjeen tarpeellisuudesta. Ensisijaisesti
kirkkoneuvoston toimintaa säätelee luonnollisesti kirkkoneuvoston
ohjesääntö, mutta hyvät kokouskäytännöt ylös kirjattuina voivat auttaa
kirkkoneuvostoa entistä rakentavampaan yhteistoimintaan.
Kirkkoneuvoston kokouksessa 13.5.2004 ja myöhemmissä yhteyksissä
ollut esitys kirkkoneuvoston eettisiksi periaatteiksi on liitteenä nro 3 ja
kirkkovaltuuston 16.12.2004 hyväksymät toimielinten eettiset
periaatteet on liitteenä nro 4.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto
1. keskustelee hyvien kokouskäytäntöjen ohjeen tarpeellisuudesta ja
2. valitsee tarvittaessa työryhmän päivittämään toimielinten eettiset
periaatteet. Työryhmään esitetään Ari Autiota, Heikki Nenosta ja joko
kirkkovaltuuston
puheenjohtajaa,
varapuheenjohtajaa
tai
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaa.
Päätös:
Keskustelun jälkeen kirkkoneuvosto valitsi työryhmän päivittämään
toimielinten eettisiä periaatteita. Työryhmään valittiin Ari Autio, Heikki
Nenonen ja Marja-Liisa Marvialan esittämänä Marja-Liisa Nykänen.
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Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ja Viljandin rovastikunnan
välinen yhteistyösopimus
Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien yhteistyö Viron evankelisluterilaisen kirkon Viljandin rovastikunnan kanssa sai alkunsa virallisesti
vuonna 1992. Yhteistyösopimus on ollut voimassa vuoden 2015 loppuun.
Syksyllä 2015 Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien kirkkoherrat ja
talousjohtajat kävivät Viljandin rovastikunnassa vierailulla. Vierailun
yhteydessä keskusteltiin seurakuntien välisestä yhteistyöstä ja
konkreettisesta avustamisesta.
Lääninrovasti Ulla Rosenqvist on lähettänyt vuosia 2016-2010 koskevan
yhteistyösopimuksen rovastikunnan seurakuntien kirkkoneuvostojen
käsiteltäväksi.
Vuoden 2016 talousarvioon on varattu 2 500 € Viljandin rovastikunnan
taloudelliseen avustamiseen.
Sopimusehdotus on liitteenä nro 5. Rovasti Anja Hännisen puhe
ystäväseurakuntatyön 20-vuotisjuhlakonsertissa vuodelta 2010 on
numeroimattomana liitteenä.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ja Viljandin
rovastikunnan välisen yhteistyösopimuksen liitteen 5 mukaisesti
vuosille 2016-2020 ja
2. päättää että Keravan seurakunnan taloudellisen avustuksen määrä
Viljandin rovastikuntaan vuodelle 2016 on 2 500 €.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti päätöskohdat 1 ja 2 esityksen mukaan.

§ 10

Asuntojen vuokrat
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Seurakunnalla on tällä hetkellä vuokrattuna työsuhdeasunnoiksi yhteensä
10 asuntoa. Luontoisetuasuntoja ei enää ole, mutta vuokrat määräytyvät
luontoisetujen verotusarvojen mukaan. Tämän lisäksi 2 asuntoa on tällä
hetkellä vuokrattuna ulkopuolisille; 1 asunto on vapaana, 1 myynnissä ja
1 asunto seurakuntakeskuksessa odottaa kunnostusta. Seurakunnan
omistamat asunnot on ensisijaisesti tarkoitettu työsuhdeasunnoiksi.
Verohallinnon päätöksen Dnro 165/200/2015 mukaan vuonna 2016
luontoisetuasuntojen verotusarvot lasketaan nyt toista kertaa uudella
tavalla. Päätöksessä Suomi on jaettu asuntoedun arvostamista varten
kuuteen eri alueeseen ja arvot on laskettu erikseen kullekin alueelle.
Muutoksilla pyritään siihen, että asuntoedun verotusarvo vastaisi
aikaisempaa tarkemmin lain mukaista käypää arvoa, joka määräytyy
olennaisesti asunnon sijainnin perusteella. Asuntojen ryhmittelystä
rakennuksen iän perusteella on luovuttu vuodesta 2015 alkaen.
Uudet vuokrat voidaan saattaa voimaan kahden kuukauden kuluttua siitä,
kun vuokralaiselle on kirjallisesti ilmoitettu vuokran korotuksesta.
Tammikuussa 2016 kirjallisesti ilmoitetut vuokran tarkistukset tulevat
voimaan 1.4.2016.
Vuonna 2015 vuokria korotettiin uudesta laskentaperusteesta johtuen
20% (maksimikorotus edellisenä vuonna asunnossa asuneelle
vuokralaiselle).
Liitteenä nro 6 on yhdistelmä seurakunnan asunnoista ja vuokralaisista
vuoden 2016 alun tilanteen mukaan. Taulukkoon on laskettu vuokra
vuoden 2016 luontoisedun verotusarvon mukaisesti ja lihavoidulla
viereiseen sarakkeeseen ehdotettu uusi vuokra.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää liitteen nro 6 mukaisesti
1. että työsuhdeasuntojen vuokrat tarkistetaan vastaamaan vuoden
2016 luontoisedun verotusarvoa huomioon ottaen luontoisetupäätöksen
7 §, jonka mukaan samalla verovelvollisella jo edellisen vuoden aikana
käytössä olleen luontoisetuasunnon raha-arvo voi olla enintään 20
prosenttia korkeampi kuin sille tuolloin määrätty arvo
2.

päättää korottaa ulkopuolisten vuokralaisten vuokria 3 %:lla
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että korotukset astuvat voimaan 1.4.2016

Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti päätöskohdat 1-3 esityksen mukaan.

§ 11

Asuntojen myynti ja vuokraus
Taloudellinen jaosto päätti yksimielisesti 7.5.2015 § 63
1. laittaa myyntiin As Oy Rautaolli nimisen asunto-osakeyhtiön osakkeet
nro 4498-4841, jotka osakkeet oikeuttavat yhtiön omistamassa talossa
n:o Ollilantie 1 (Päivärinteentie 1), Keravalla sijaitsevan 3h +k = 78,5
m2huoneiston n:o A 16 hallintaan
2. antaa myyntitoimeksiannon Asuntokerava Oy:lle 4 kuukaudeksi
velaton hintapyyntö 158.000-163.000 euroa perinteisellä myyntitavalla,
kiinteä välityspalkkio 5.500 €
3. valtuuttaa taloudellisen jaoston puheenjohtajan ja talousjohtajan
päättämään kaupasta sovitun marginaalin puitteissa.
4. että jos hintatarjoukset jäävät alle 158.000 euron, niin taloudelliselta
jaostolta pyydetään sähköpostitse alituslupa.
Asunnon myyntitoimeksiantoa on jatkettu kerran ja se päättyy 10.2.2016.
Myyntitoimenpiteistä huolimatta kiinnostus asuntoa kohtaan on ollut
vähäistä eikä yhtään ostotarjousta ole saatu. Hintapyyntö on laskettu
159.000 euroon.
Asunnon hoitovastike on 275,20 €/kk ja rahoitusvastike 309,60 €/kk.
Kirkkoneuvoston tulisi päättää jatketaanko myyntiä vai luovutaanko tässä
vaiheessa myynnistä ja laitetaan asunto vuokralle. Asunto vaatii
jonkinlaista remonttia. Kiinteistöpäällikkö arvioi kokoukseen remontin
hinnan.
Päivärinteentien asunnon lisäksi Koivikontie 2 C 29 asunto on vapaa,
helmikuun alusta vapautuvat Männiköntie 29 C 49 sekä Lapilantie 20 C 25
asunnot.
Talousjohtajan esitys:
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Kirkkoneuvosto päättää jatkaa As Oy Rautaolli -nimisen asuntoosakeyhtiön osakkeiden nro 4498-4841 myyntitoimeksiantoa
Asuntokerava Oy:n kanssa neljällä kuukaudella perinteisellä myyntitavalla
ja muuttaa pyyntihinnaksi 144 000 euroa.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan.

§ 12

Hautapaikkan haltijuuden muutos
Kirsti Viheriäsaari vaatii Keravan seurakunnalta 22.12.2015 päivätyllä
kirjeellä (liite 7)Niilo Martti Sjögrenin 1.M-a-015-016 haudan haltijuuden
muutosta nimelleen ja myös haudanhoitosopimuksen muuttamista
nimelleen (perikunnan valtakirjat).
Lisäksi perikunta esittää, että hautaan ei tulla hautamaan muita kuin
Maija Åberg, Liisa Korven-Korpinen, Pirkko Falck ja Kirsti Viheriäsaari.
Lisäksi hän pyytää lupaa palauttaa alkuperäisen hautakiven, koska sekin
on Vihersaaren mukaan vaihdettu kysymättä perikunnalta.
Liitteessä nro 8 on selvitelty kyseisen haudan haltijuutta sekä oikeutta
tulla haudatuksi hautaan Kirkkolain 17 luvun 3 ja 4 pykälien nojalla.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää liitteen nro 8 selvitysten perusteella todeta
vastineena Kirsti Viheriäsaaren kirjeeseen
1. että haudan haltijuus on siirtynyt haudan nykyiselle haltijalle Martti
Sjögrenille kirkkolain säädösten mukaisesti,
2. että hautaan saadaan KL 17 luvun 4 §:n mukaan haudata alkuperäisen
vainajan ja tämän puolison lisäksi heidän etenevässä tai takenevassa
polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso,
3. että hautakivi on omaisten omaisuutta ja omaisten hallinnoitavissa ja
4. että seurakunta on tehnyt haudanhoitosopimuksen kyseisen haudan
nykyisen haltijan Martti Sjögrenin kanssa vuosille 2015-2019.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti päätöskohdat 1-4 esityksen mukaan.
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Myyntitarjous määräalasta
Erkki Vilhelmi Kinnusen kuolinpesän osakkaat ovat olleet yhteydessä
seurakuntaan ja kysyneet seurakunnan kiinnostusta ostaa noin 1,2 ha
määräala Vähä-Kinnula tilasta Tuusulan kunnassa. Määräala rajoittuu
Keravan seurakunnan hautausmaahan.
Kuolinpesän edustajat kävivät seurakunnassa keskustelemassa asiasta
seurakunnassa kirkkoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
talousjohtajan kanssa ja keskustelun tuloksena syntyi liitteessä nro 9
rajattu noin 1,2 ha alue.
Kuolinpesän osakas Eine Nousiainen on 21.12.2015 lähettänyt
seurakuntaan myyntitarjouksen, joka esitellään kokouksessa.
Talousjohtaja on tilannut Kiinteistömaailma Tuusulan Asuntomyymälä
LKV:ltä arviokirjan määräalan käyvän markkina-arvon selvittämiseksi.
Arviokirja esitellään kokouksessa.
Kirkkoneuvoston tulisi ottaa kantaa jatkotoimenpiteistä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. tehdä 75 000 euron suuruisen vastatarjouksen tekemisestä ja
2. valtuuttaa kirkkoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
talousjohtajan neuvottelemaan maanomistajien kanssa.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti päätöskohdat 1-2 esityksen mukaan.

§ 14

Virkamiespäätökset
Kirkkoherra on tehnyt 8.12.2015 virkamiespäätöksen nro 32, johon
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ei ole käyttänyt siirto-oikeuttaan.
Talousjohtaja on tehnyt ajalla 1.12. – 31.12.2015 virkamiespäätökset nrot
301-332, joihin kirkkoneuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei
ole käyttänyt siirto-oikeuttaan.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt virkamiespäätökset tiedoksi.
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Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tehdyt virkamiespäätökset tiedoksi.

§ 15

Ilmoitusasiat
Kokouksessa jaettiin tilastotietoja Keravan seurakunnasta vuodelta
2015.
Sunnuntaina 31.1. messun jälkeen palvelupäällikkö Suvimarja
Rannankari-Norjanen
Suomen
Lähetysseurasta
on
mukana
kirkkokahveilla ja keskustelee lähetystyön tulevaisuudesta ja
yhteistyömahdollisuuksista Keravan seurakunnan kanssa.
Kokouksessa annettiin tiedoksi Keravan seurakunnan ja lähiseurakuntien
viime vuoden kirkollisverotulot.
Piispantarkastuksen alustava aikataulu jaettiin neuvoston jäsenille.
Seuraava kokous on 11.2. klo 18 seurakuntakeskuksen
neuvotteluhuoneessa.
Kokouksessa jaetaan kevään 2016 kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston
kokousaikataulu.

§ 16

Aloitteet
Aloitteita ei merkitty.

§ 17

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.14.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1
momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain
mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1-5, 14-17
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Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom.
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla:
Pykälät : 6-13
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n, hallintolainkäyttölain 5 §:n
2 mom:n, sekä 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:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika
Seuraavaan päätökseen
oikaisuvaatimuksen.

tyytymätön

voi

tehdä

kirjallisen

Pykälät: 6-13
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Keravan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Papintie 2-6, 04200 Kerava
Postiosoite: PL 134, 04201 Kerava
Telekopio: 09 4784 8400
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä
niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
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Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.
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