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KOKOUSAIKA:25. 1.2021 klo 18
KOKOUSPAIKKA: Luopioisten seurakuntakeskus
Kokouksen puheenjohtajista:
Jari Kemppainen puheenjohtaja:läsnä
Matti Huoma varapuheenjohtaja: läsnä
Jäsenet:

Matti Aaltonen: läsnä

Tero Ahlqvist: läsnä
Leena Eerola:läsnä

Jukka Lehto: poissa, varalla Taina Aspila
Kati Pinola: läsnä

Kirsi Saarinen: poissa, varalla Elisa Lahtinen
Paula Suksia: poissa,
Yhteensä
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Muut läsnäolo oikeutetut

Kirsi Urkko, kirkkovaltuuston puheenjohtaja läsnä
Esko Peltonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja läsnä
Janne Vesto, kappalainen: läsnä

Pöytäkirjanpitäjä:
Taina Väisäsvaara, kirkkovaltuuston sihteeri:

Muut saapuvilla olevat:

Allekirjoitukset
»alkaneella 25. 1.2021

Ja

Taina Väisäsvaara

Pöytäkirjantarkastaminen:

<^< ^<^L
Leena Eerola
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Taina Aspila ^

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen:
Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänäkirkkoherranvirastossa 26. 1.2021 lähtien.
Nähtävilläolosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 20. 1.202110. 2. 2021 välisenä aikana (vähintään 14 päivää).
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25. 1.2021

KOKOUKSENAVAAMINEN
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:Puheenjohtajaavasikokouksenklo 18.00
Muutoksenhaku: Tähänpäätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

2§

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDENTOTEAMINEN

Esittely: Kirkkojärjestyksen 9 luvun l §:nmukaankirldconeuvosto päättääkokoontumisensa ajan
japaikan.Kirkkoneuvosto kokoontuumyös,milloin puheenjohtajakatsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai vähintäänneljäsosajäsenistäsitäkirjallisesti pyytääihnoittamansaasian
käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä
tavalla. Samalla onkokouksesta ilmoitettava myöskirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle.
Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaajokin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava
asiastakirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asiaesUle neuvoston seuraavassa
kokouksessa. Kokouksessa voi aloitteen tehdäsuullisestildn.

Kokouskutsuton postitettu XX.X.2021.

Päätösesitys:Kirkkoneuvostototeaakokouksenlaillisesti koolle kutsutuksijapäätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL24:5)

3§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN
VALITSEIVHNEN
Esittely: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen

pöytäkirjan.Tarkastamisessanoudatetaanaakkosjäqestystä.
Päätösesitys: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Leena Eerola ja Taina Aspila
Päätös:Esityksenmukaisesti
Muutoksenhaku: Tähänpäätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
4§

PÖYTÄKIRJANNÄHTÄVILLÄ
PITÄMINEN
Esittely: Tarkastettupöytäkujatai ilmoitus siitätulee asettaanähtäväksiseurakunnan

ihnoitustaululle vähintään14päivänajaksi. (KL25 luku 3 §)
Päätösesitys:Kirkkoneuvostonkokouksentarkastettupöytäkirjapidetäänyleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 2. 10.2020 lähtien. Nähtävilläolosta iknoitetaan kirkkoherranviraston
Umoitustaululla.

Päätös:Esityksenmukaisesti.

Toimenpiteet: Pöytäkirjaasetetaannähtävilleesityksenmukaisesti.Kopiot sekäseurakuntatalolle
että seurakuntatoimistolle.

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
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Esittely: Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämäänjärjestykseen ja käsitellään,jollei
neuvosto toisin päätä,esityslistan mukaisessajärjestyksessä lisäyksellä:
§ 18 Kasvunverso palkinto
Päätösesitys:Käsitelläänasiat esityslistan mukaisessajärjestyksessä täydennettynä § 18 Kasvun
verso palkinto

Päätös:Esityksenmukaisesti
Muutoksenhaku:Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta(KL24:5)

6§

KIRKKOVALTUUSTONPÄÄTÖKSET
Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen

Esittely: Kirkkoneuvoston tehtävälläon kirkkovaltuuston kokouksien laillisuusvalvonta KL
10:6§.Kirkkovaltuustonkokouksienpäätöksettuodaankirkkoneuvostonkokoukseen
käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto 8. 12.2020

31 §
32 §
33 §
34 §
35 §
36 §
37 §
38 §
39 §
40 §

KOKOUKSENAVAAMINEN
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDENTOTEAMINEN
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIENVALrTSEMINEN
PÖYTÄKIRJANNÄHTÄVILLÄPITÄMINEN
TTOJÄRJESTyKSESTÄPÄÄTTÄMDSTEN

KIRKKONEUVOSTONKOKOUKSET
KHNTEISTOSTRATEGIA
TALOUSARVIO 2021 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2021-2023
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kirkkovaltuusto 14.1.2021

§ l KOKOUKSEN AVAAMINEN
§ 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDENTOTEAMINEN

§ 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN
VALFTSEMINEN
§ 4 PÖYTÄKIRJANNÄHTÄVILLÄPITÄMINEN
§ 5 KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI
Päätös:Kirsi Urkko valittiin yksimielisesti kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 20212022.
§ 6 KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
Päätös:Esko Peltonen valittiin yksimielisesti kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi.
§ 7 KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTENSEKA
VARAJÄSENTENVAAUT VUOSIKSI2021-2022
Päätös:Kirkkovaltuusto päättiyksimielisesti valita kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi
Matti Huomon. Varsinaisiksi jäseniksi seuraavat henkilöt: Matti Aaltonen, Leena Eerola, Kati
Pinolaja Jukka Lehto, Tero Ahlqvist, Kirsi Saarinen ja Paula Suksia. Kirkkovaltuusto valitsi
henkilökohtaisiksi varajäseniksi Matti Huomolle Jaakko Simolan, Matti Aaltoselle Tomi
Hämäläisen,LeenaEerolalleAmia-MariHenriksson-Hehnikkalan,JukkaLehdolleTaina
Aspilanja Kati Pinolalle Tiina Kokkolan, Tero AUqvistille Sq)po Rinne, Kirsi Saariselle Eliisa
Lahtinen ia Paula Suksialle Eija Lankinen.

/ /?

f /1

Kirkkoneuvosto

PÄLKÄNEENSEURAKUNTA1"

KOKOUSKUTSU
ESHYSLISTA

KOKOUS 01/2021

PÖYTÄKIRJA
§ 8 ILMOITUSASIAT
§ 9 OIKAISUVAATIMUSOHJEENANTAMINEN
§ l O KOKOUKSENPÄÄTTÄMNEN

25. 1.2021
Sivu 5, 26

LAVA:Tässäpykälässäkäsitellylläasiallaei ole kirkkojärjestyksen23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia
Liitteet:

Päätösesitys: Kirkkoherra esittää, ettämerkitään päätökset tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
7§

VUODEN 2020 TODVONTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN
LAATIMINEN

Valmistelija: JariKemppainen
Esittelijä:JariKemppainen
Esittely: Kirkkoneuvoston ohjesääntö 17 §
Kirkkoneuvoston on vuosittain annettava Idrkkovaltuustolle kertomus seurakunnan edellisen

vuodentoiminnastakäsiteltäväksivaltuustossayhdessäedellisenvuodentilinpäätöksenkanssa.
Kertomuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:

l) Yleiskatsaus seurakunnantoiminnanja taloudenkehityksestäpäättyneellätilikaudella;
2) Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta;
3) Tiedot henkilöstöstä;

4) Seurakunnan väkiluvussa tapahtuneet muutokset;
5) Talousarvion mukaisen toiminnan ja talouden toteutuminen;
6) Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus;

7) Tilikaudentuloksenkäsittelyjätgloudeutasapainottamistoimenpiteet;
8) Seurakunnanjäsentenja luottamushenkilöiden tekemät aloitteetja toimenpiteet
niidenjohdosta;

Kirkkohallitus on antanut 16.6.2020 uuden ohjeentilinpäätöksenlaatuniseksi(28 sivua).
Ohje voidaan toimittaa pyydettäessä neuvoston jäsenille sähköisesti.

Tilinpäätöslaaditaanseurakuntatalouksissatämänohjeenmukaisesti. Tilinpäätöksentulee antaa
oikeajariittäväkuvaseurakuntataloudentoiminnastaja taloudesta.
Kirkkolain 15 luvun 4 §:nmukaan seurakuntatalouden tilinpäätökseensovelletaan kirjanpitolakia,
ja sitäpitääsoveltaatämänohjeenmukaisesti.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:nmukaanseurakuntataloudentilinpäätöson laadittava

tilinpäätösvuottaseuraavanvuodenmaaliskuunloppuunmennessä.Tilinpäätöksenallekirjoittaa
kirkkoneuvosto sekätaloudesta vastaava viranhaltija. Tämänjälkeentilinpäätöson viipymättä
annettavatilintarkastajien tarkastettavaksi. Kirkkovaltuuston hyväksyyälinpäätöksenviimeistään
kesäkuunloppuunmennessä.
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Tilinpäätökseensisältyvästätoimintakertomuksesta onerillinen säädöskirkkojärjestyksen 15
luvun 6 §:ssä. Toimintakertomuksen on hyvä olla tiivis eikä sen sisältöäole syytä laajentaa

aineistolla,jolla ei tilikaudentai senpäättymisenjälkeentapahtuneenkehityksenkuvaamisessaole
olennaista merkitystä.

Kirkkohallitus suosittelee, ettäseurakuntatalouksissalaadittaisiinseurakuntalaisilleja eri
sidosryhmille osoitettu vuosikertomus, joka on sisällöltääntoimintakertomusta laajempi ja voi
sisältäämuun muassa valokuvia tai muuta graafista sisältöä.Vuosikertomus julkaistaisiin
pääasiassa sähköisessämuodossa seurakunnan verkkosivuilla.
Kirkkohallitus antamantaloussäantömallinmukaanseurakuntataloudenälinpäätös,ja mahdollinen
vuosikertomus, julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla.

Tätäyleisohjetta noudatetaanlaadittaessaseurakuntataloudentilinpäätöstätilikaudesta2020
alkaen. Ohjeessaon esitettytilinpäätöksenlakisääteinensisältöja sekorvaaKirkkohallituksen
vuonna 2009 antaman ohjeen seurakunnan ja seurakuntakuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisesta.
Kirkkoherra on antanut toimintakertomuksen laadintaohjeen neuvoteltuaan asiastajohtoryhmän
kanssa.

LAVA:Tässäpykälässäkäsitellylläasiallaei ole kirkkojärjestyksen23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia
Liitteet: Toimintakertomuksen laadintaohje.

Päätösesitys: Kirkkoherra esittää, että hyväksytään toimintakertomuksen laadintaohje.
Päätös:Esityksenmukaisesti
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)

8§

AITOONMARTTOJENVETOOMUSAITOONPYSÄKISTÄ
Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara

Esittely:
Aitoon Martat ry
36720 Aitoo

VETOOMUS
8. 12.2020

Pälkäneen seurakunnan kirkkovaltuusto

AITOON PYSÄKKI

Aitoon Pysäkki sijaitsee keskellä Aitoon kylän taajamaa. Sinne on helppo mennäja tulla.

Pysäkistäontullut Aitoolaistenolohuone. SeurakunnanPysäkkikahviotovatkoonneetpaikalla
jopayli 30 kävijääjokatoinenviikkoja useanvuodenajan. Vapaaehtoinenkahvirahaon annettu
seurakunnan käyttöön, esim. Lähetystyölle tai yhteisvastuukeräykseen. Kylän yhdistykset ovat
vuorotelle hoitaneetkahvitusta; SPR,Maa-jakotitalousnaiset.AitoonMartat. Nyt

koronasyksynäkinPysäkillekokoonnuttiin turvallisesti, koettiin vertaistuen suurtamerkitystäja
yhteenkuuluvaisuudentunnetta.
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Kyläyhdistys Aika ryja Aitoon Martat rakensivat talvella nalleikkunan kyläläisten ihailtavaksi.
Aitoonjoulu avattiinpuolestaanihastellenenkelija tonttuikkunaaensimmäisenäAdventtina.
Yhdistyksilläon myöstulevaisuuden suunnitehniavastaavanlaisistakyläläistenvirkistykseen
suuntautuvistaprojekteista. Tällähetkelläkylänyhdistyksenpuuhaavatuusiakappaverhoja
ikkunoihin.Lisäksimartat hankkivatsimettävänsähkölevynesim. Puurontarjoamisen
helpottamiseksi.
Kylänyhdistyksetovat pitäneetkokouksiaanPysäkillähuolehtienmyössiivouksesta
tilaisuuksiensajälkeen. Yhteisellekokouspaikalleon kovatarve. Pysäkillävoisipitääesim. pieniä
muistotUaisuuksiajasyntymäpäiviätällaisinakinaikoina.
Anssinkyläkauppaonvastapuolellatietä.Yhteistyökyläkaupankanssaon ollut myöshelppoa.
Me, Aitoon kyläläiset, toivomme, että Pysäkintoiminta voi jatkuaja että sitävoidaan kehittää
yhteistyössäseurakunnankanssa.Onmukavampi katsellavaloisiaikkunoitakuinpimeitä.
Aitoossa8. 12.2020
Aitoon kyläläisten ja yhdistysten puolesta

Marja Leena Kärkkäinen
Aitoon Martat ry

puheenjohtaja
Kirkkoherra

Otetaanvetoomus huomioontehtäessälopullistapäätöstä.
SelvitetäänAitoonPysäkinkäyttösenkoko toimiajalta.
Selvitetään Aitoon Pysäkin mahdollinen muu käyttö.

AitoonPysäkissäoli loppuvuotenavesivahinko. Selvitetäänsenvaikutuksiatulevaankäyttöön.

LAVA:Tässäpykälässäkäsitellylläasiallari ole kirkkojärjestyksen23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia
Liitteet:

Päätösesitys:Kirkkohenra,esittääettävetoomus merkitääntiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti
Toimeenpano:

Muutoksenhaku:Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta(KL24:5)
9§

LÄHETYKSENVASTUURYHMÄÄN UUSI JÄSEN
Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen

Esittely: Vastuuryhmientoimintaohjeenmukaankirkkoneuvosto nimeäävastuuryhmän.
Lähetyksen vastuuryhmä ehdottaa Rauha Valkaman valitsemista lähetyksen vastuuiyhmän

jäseneksi.Valkamatoimii Luopioistenlähetyskirpparinvastaavaavapaaehtoisena
seurakuntalaisena.
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LAVA: Tässäpykälässäkäsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia
Liitteet:

Päätösesitys:Kirkkoherra, esittääettävalitaan Rauha Valkama lähetyksen vastuuryhmän
jäseneksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Toimeenpano: Tiedoksi Rauha Valkamalle.

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL24:5)

lO§

FRISBEEGOLFRATASEURAKUNNANMAALLE
Valmistelija: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Taina Väisäsvaara

Esittely:
Petri Ketola/ Pälkäneenkunta

Myyntiin menossa olevan Harhalan koulun ympäristöstäon siirretty pois frisbeegolf-koreja ja
niille on mietitty uutta sijoituspaikkaa Onkkaalassa. Uutena paikkana esille on noussut ns. PikkuSappeen alue, jossa on kunnan omistamaa maata. Kunnan maa-alue Taustialantien eteläpuolella on
rajallinen suunnittelua kannalta. Tien pohjoispuolella on taas maastoon liittyviä haasteita väylien
toteuttamisessa. Seurakunnanmaa-aluesijaitseekunnanrajanaapurinaja senkäyttöosana
suunnitteluamahdollistaisimonipuolisenrata-alueen.
r>ni'-".

OUÄ.O mahdollista, ettärata-alue(väyliä)sijaitsisimyös seurakunnanmaalla? Väyläton tarkoitus
Onko
suunnitella olemassa oleviin hakkuu-uriinja alueille, joista d tarvitse kaataapuita. Väyliltä
raivataan aluskasvustoaja hakkuujätteet, jolloin liikkuminen reitillä on helpompaa. Summitteluja
heittolinjat luonnollisesti toteutetaan niin, ettämuille alueen käyttäjille ei aiheudu vaaraa.
Turvallisuuden huomiointi on koko fnsbeegolfi-adan alueella oleellinen osa suunnittelua, josta
kunnan liikuntapalvelut vastaa huolellisesti. Radan käyttö aiheuttaa pilkassajuoksussa jonkin
verranmaastonkulumista, koskaväylillemuodostuupolkuja korienympärilletallattu alue.

Mikäli voimme edetäasiassa, voimme luonnollisesti laatia radastakirjallisen sopimuksen. Ohessa
vieläkarttapiirros, jossa mahdollinen suunnittelualue sijaitsee.

0^.
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Johtoryhmä

Seurakunnan onhyväantaamaaomaisuutta seurakuntalaisten ja kuntalaistenkin virkistyskäyttöön.
Onlaadittava sopimus, jossavastuut on selkeästi kirjattu. Seurakunta ei voi ottaavastuuta
radankäytöstäjohtuvista tapaturmista eikäradan kunnostuksesta.

Tulisiko aikarajataajallisesti tulevia metsänhoidollisia toimenpiteitä sihnälläpitäen?
Tulisiko aluevuokratakunnalle? Kuntaperii seurakunnaltamaksujajakiinteistöveroa.
LAVA: Tässäpykälässäkäsitellyllä asiallaei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:

Päätösesitys: Talouspäällikkö esittää, että laaditaan 10vuoden sopimus, jossa vuokrataan oikeus

rakentaafiisbeegolfrataosinseurakunnanmaa-alueelle. Vuokrasopimuksenehtoihinmainmta
kunnan vastuusta vakuuttaa toiminta radallaja ehto siitä, ettäkunta vastaaradankunnossapidosta
ja turvallisuudesta kaikilta osin. Vuokraksi esitetään O euroa vuodessa.
Päätös:

Esityksenmukaisesti.Valtuutetaantalouspäällikköneuvottelemaankunnankanssa
vuokrasopimus.
Toimeenpano:
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Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenvoi hakeamuutosta tekemälläkirjallisen oikaisuvaatimuksen
Pälkäneenseurakunnankirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

l) §

ILMALÄPÖPUMPPUJENHANKINTA SIUNAUSKAPPELILLE
Valmistelija: Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Taina Väisäsvaara

Esittely: Kiintdstöstrategiassa Tommolan kappelin osaltamääriteltiintavoitteeksi energian
säästö.Ihnalämpöpumpuillatavoitteeseenonmahdollistapäästä.Tila on isoja korkeaja sevaatii
tehokkaat ilmalämpöpumput. Laitteen valintaan vaikuttaa laatu, tehokkuus ja huollon varmuusja
käytönhelppous ja käyttövaimuus.

Tarjousta on kysytty kolmelta eri toimijalta. Tarjouksissa on laadullinen ero Pälkäneen
Taloteknukanosaltataqous 3. Heidäntarjous sisältäänykyisenilmalämpöpumpunsiirronWCtilojen lähellä olevalle käytävälle. Keskimäärin yhden ilmalämpöpumpun asennustyön hinta on n.
500-600 euroa. Vertailukelpoisuus tarjouksien l ja 2 suhteessatarjoukseen 3 saadaanlisäämällä
näidenhintaan 500-600 euroa.

Tarjoukset l ja 2 hinta ei välttämättä täysin vertailukelpoinen,
sähkönsyötönasennuksestaja turvakytkimistä.

lisätailuja saattaa tulla

Tarjous l. Lämpöykkönen:Kaksi Toshiba Premium ilmalämpöpumppua asennuksineen, tarjous
sisältäävanhan ilmalämpöpumpun purkamisen mutta ei siirtoatoiseen paikkaan. Tarjouksen hinta
4200, 00 + sähkötyöt,tarjouksesta puuttuu puusuojakotelot ja maateline sekäniiden asennus.
Tarjous oli voimassa 31. 12. 2020 mutta onnistunee tuohon hintaan edelleen. Arvio todellisista
kustannuksista 5000 + sähkötyöt.

Tarjous 2. Hämeen LVIS talo: Kaksi Mitsubishi LN35 ihnalämpöpumppuamaatelineilläja
puukoteloilla. Tarjouksessa ei mainintaa vanhan ilmalämpöpumpun purkamisesta. Hinta 4700;00
+ mahdolliset sähkötyöt.Tarjousta täydennetty 24.l .2020 sähköpostilla. Vertailua helpottamaan
lisättiin tarjoukseen vanhanilmalämpöpumpun siirrosta aiheutuva 500 euronkustannusja
lisäsähkösyötöistäaiheutuva 200 euron kustannus. Talouspäällikön arvion mukaan tähäntulee
vielä n. 200 euron menoerä turvakytkimistä.

Tarjous 3. Pälkäneentalotekniikka: KaksiMitsubishiLN35ilmalämpöpumppuaasennettuna

suojakoteloineen sekävanhanPanasonicilmalämpöpumpunpurunja siirrontoiseenpaikkaan.
Hinta 5900, 00 + sähkötyöt761,00 (Sähkösaarinen).

LAVA: Tässäpykälässäkäsitellyllä asiallaei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:

Päätösesitys:Talouspäällikköesittää,ettähyväksytäänHämeenLVIS-talontarjous
Päätös:Esityksenmukaisesti.
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenvoi hakeamuutosta tekemälläkirjallisen oikaisuvaatimuksen
Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

Hankintayksikön päätökseentai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainenvoi tehdähankintayksiköllekirjallisen hankintaoikaisun(Hankintalaki 132-135 §).
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TAVASE VALITUS VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

Valmistelija: JariKemppainen,TainaVäisäsvaara
Esittelijä:JariKemppainen,TainaVäisäsvaara
Esittely: Vaasanhallinto-oikeus on antanutjulkisella kuulutuksella tiedoksi asianosaisille Tavase
Oy:n tekopohjavesilaitoksen rakentamista ja valmistelulupaa koskevassa asiassa esille tulleet
valitaikset vesilain mukaisesta päätöksestä. Päätöksendiaarinumero 00851/20/5208.
KN 01/2021

Valitus Tavase lupahakemuksesta on edennyt siihen vaiheeseen, että Tavase on antanut
vastineensa valituksiin. Seuraavaksi tähänvastineeseen pitäisi antaa seurakunnan vastine. Tästä
talouspäällikkö on käynyt keskustelua Reijosen kanssa. Hänen mokaansa asiatodennäköisesti

eteneekorkeimpaanhallinto-oikeuteen. Reijonenlupasitoimittaatarjouksenvastalausunnon
kustannuksista, mutta sitäei vieläesityslistanlähetyspäivänollut saapunut.
Tavaselupahakemuksenprosession ollut kallis seurakuimallejanyt olisi mietittäväjatkoa.
Vieläköjatkamme valitusprosessia siitähuolimatta, ettäsiitäaiheutuukuluja seurakunnalle.
Vastineelleon aikaakuukaudenloppuun, ellei sille sitäennenhaetajatkoaikaa.
KN 01/2021

TavaseOy:nasianmuistutuksenja valituksentekeminenon tähänmennessätullut maksamaan

seurakunnalle yhteensä12378,92 euroa.(9983 + alv 2395,92). Seuraavaksiasiassatulisi antaa
vastine Tavase Oy:n vastineeseen.

Reijonenotti yhteyttäasianjatkokäsittelyynliittyen. Seuraavaksihänenyhteenveto asiastaja
tarjous koskien vastinetta Tavase Oy: vastineeseen.
"Hei,
Viitaten puhelinkeshtstehwmme tässä lyhyt kooste Tavase Oy:n hipakäsittelyn nykytilanteesta.

Tavase Oyjättialuehallinlovirastoon vuonna 2003tekopohjavesilaitosta koskevanlupahakemuksen , Jokakäsitti
Kangasalanhinnanpuolella kaksilaitososaaTUA l ja TUAlja PälkäneenpuolellayhdenosanTUA3.
Aluehallintovirasto hylkäsi useaan otteeseen täydennetyn hakemuksen 18. 6. 2015.

Vaasanhalllnto-oikeus himosi TavaseOy:nvalituksesta aluehallmtovtraston ratkaisunja palauttiasian
aluehallintovirastoonuudelleen käsiteltäväksi.

Korkein hallinto-oikeus hanasivuosiklijapäätöksellään Vaasan hallmto-oikeuden ratkaisun siltä osin hiin seon
koskenut suunnitellun tetopohjavesilaltoksen tuotanto-aluetta 3 Ja Kemumrannan Natura-alueeseen kohdistuvia

vaikutuksia. Tältäosinaluehallintoviroston päätössaatetaanvoimaan. Kangasalanlaitososuuksien osaltavalitukset
hylätään.
Tavase Oy jätti 31. 5. 2019 aluehallintovirastoon uuden muutetun hakemuksen Pälkäneen laitososuudesta TUA3.

Aluehallintovirasto myönsi Tavase Oy:lle Pälkäneellä sijaitsevalle tekopohjavesilallokselle 4. 6. 2020 TUA3.
Pälkäneen seurahinta yhdessä muiden valittajien kanssa jätti Vaasan hallinto-oikeuteen valituksen aluehalllntoviraston päätöksestä. Valitus on parhaillaan käsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa. Vaasan hallinlo-oikeus on

pyytänytPälkäneenseurahmnalta vastaselitystävalituksista annetuistavastineistaja lausunnoista. Pälkäneen
seurahinta ei lausunut annetuista valituksista, vaikka siihen annettiin tilaisuus.

Vaasanhallinto-oikeus antaneeratkaisun tämänvuodenaikana. RatkaisuunvoivalituksenJälkeenvaikuttaa
ainoastaan antamalla vastaselityksen ainakin Tavase Oy:n vastineesta ja Pirkanmaan ja Kesld-Smmen ELYkeshiksen lausunnoista. Em. asiakirjat ovat siinämäärinvirheellisiä, että niihin tulisi antaa vastine. Pälkäneen

seurakunnan etuihinvaikuttaa erityisestiIsoliikonympäristössätapahtuva laaja-alainentekopohjaveden
tuotantotoiminta. Se aiheuttaa huomattavia maankäytöllisiärajoituksia. Pelkästäänalueenviridstyskäyttötulee
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oleellisesti vaikeutumaan massiivisten laitosvarausten vuoksi. Tällä kaikella on myös huomattava taloudellinen
vaihitus seurakunnalle.

On ennalta arvattavissa, oli Vaasanhallinto-oikeuden ratkaisu minkälainen hyvänsä, ettäasian käsittelyäjatketaan
korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vastasieltä on saatavissa "lopullinenpäätös"asiaan. Toivottavasta Tampereen
kaupunginpääosinomistama Tavase Oy taipuisiviimein siihen.
Vaikkakorkein hallinto-oäceusmuuttildn täysinaihasemmanVaasanhallinto-oikeudenratkaisun, on tässäasiassa
edeltävillä ratkaisuilla merkittävä ohjaava vaikutus valituslmsittelyissä. Lisäksivalittajan näkemys saattaajäädä
heikoksi taivaimeaksi, mikälivalittaja ei annavastaselitystäannettuihinvastineisiin.
Edellä olevan perusteella pidämme tärkeänä teidän etuun ja oikeuteen vaikuttavana tekijänä lupakäsittelyssä
vastaselityksen antamista tässävaiheessa.
Vastaselityksen olemme valmiit tekemään tässätilanteessa kokonaishintaan 2800 alv. 0%.
Ystävällisin terveisin

Risto Reijonen
Suomen Pohjdvesitehiiikka Oy

puh. 040 5003965.

LAVA: Tässäpykälässäkäsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:

Päätösesitys: Talouspäällikkö esittää, että Reijonen laatii tarjouksen perusteella vastaselityksen
Tavase Oy:n vastineeseen.
Päätös: Esityksen mukaisesti
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenvoi hakeamuutostatekemälläkirjallisen oikaisuvaatimuksen
Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

13 §

KHNTEISTÖSUUNNITELMA
VUOSILLE2021-2022
Valmistelija: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Taina Väisäsvaara

Esittely: Kiinteistöstrategiastakannattaalaatialyhyemmänaikavälinkiinteistösuunnitelman
vuosille 2021-2022. Seurakuntatalon osalta on tehty vuonna 2018 sisäilmatutkimusta, rakenteiden

avaustaja pyydetty lausunto työterveydestäja terveystarkastajalta. Terveystarkastaja onkirjannut
tuolloin lausuntoonsa, että rakennusta aloitetaan korjaamaan.

Selvityksessä on kerrottu varsinaisten korjaustoimien lisäksi ne väistötilojen hankinnalle aikaa
antavat ensiapu toimenpiteet.

Työpaikkaselvityksessäkäydäänläpimyöstyötilojenturvallisuuttaja vaikutustapsyykkiseen
kuormitukseen. Seurakunnalla on työnantaja vastuu siitä, että työskentelyälat ovat sellaiset, että
niissä voidaan turvallisesti työskennellä.

Sisäihna tutkimus maksaa pyydettyjen tarjousten perusteella suppeana tehtynä n. 3000-5000 euroa
ilman rakenteiden avausta. Lisäksitarvitaan lausunto terveystarkastajalta. AVLlle on myös

toimitettava selvitys asiasta. Seurakuntatalostaluopuminen.edellyttääsopivientilojen löytymistä
lastenja nuorten toiminnalle ja monelle muulle toimintamuodolle.
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Kiinteistosuunnitelmatälleja ensivuodelle onhyväsaadavalmiiksikiinteistönhuollonja
siivouksen kilpailutusta varten tai omana työnätuotettujen vastaavien tehtävien suorittamisen
arvioinnin tueksi.

Lisäksitähänlyhyen tähtäimensuunnitehnaan olisi hyväkirjata leirikeskuksesta luopumisen
aikataulu. Leirikeskukseen on tulossa iso menoerä tienhoidon kustannuksista. Tielle on tulossa iso
pC
Tusparannus. Tämän sillankorjauksen kustannusarvio on 100 000 euroa. Seurakunnan osuus siitä

onmerkittävämuttavieläeioletiedossaarviotakustannuksesta Ulkoistamisenmyötä
seurakunnan tuleviakustannuksia onhelpompi arvioida. Kiinteistönkäyttöiänperusteella onsyytä
olettaa, ettäisotremontit kutenvesiputkienuusiminentuleetodennäköiseksi.Myymälläkiinteistö
nytkunalueellaonranta-alueidenkysyntää,voidaankohteestasaadamahdollisimmanhyvähinta.
Leirikeskuksenmyymulläonmerkittävävaikutus seurakunnanlapsi-ja nuorisotyöhön.Tilalle
täytyisietsiävastaavapaikkamissävoidaanjärjestääleirejä.
Leirien pitäminen voitaisiinjärjestääEsimeridksi Aitoon koulutuskeskuksessa. Sieltätiedusteltu

hinta-arviotaja saatuseuraava arvio: Majoituksen järjestäminen 15 euroa/osaUistuja/vrk. He
pystyvät mahdollisesti järjestämäänmyösruokailun. Täysihoidonhinta 30-48 euroa /
osallistuja/vrk.

Toinenarvio leirikeskuksenkuluistaonPappilanneimaikurssikeskuksesta. Siellämajoituksen
osuus 20 euroavuorokausi ja täysihoidonosuus 40 euroa. Täällämyöskokoustilalla on erillinen
hinnoittelu.

Kukkian keidas on myös yksi mahdollinen, heillä ei ole hinnastoa netissä.

Aitoonkoulutuskeskuksenja Kukkiankeitaanetunaolisiläheinensijaintijapaikallisuus.
LAVA: Tässäpykälässäkäsitellyllä asiallaonkirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Lapsivaikutusten arviointi on tehty Kirkkoneuvoston kokouksessa 25.l .2021 .
LUtteet:

Liite l Työsuojelun toimintaohjehna
Liite 2 Sisäihnatutkimus asiaa neuvostolle
Liite 3 Yhteenveto sisäilmatutkimuksesta 2018

Päätösesitys: Talouspäällikkö esittää, että selvitetään Seitsyen hintataso pyytämällä arvio

kiinteistöstämuutamalta kiinteistönvälittäjällä sekäpyydetääntarjousta leiripaikoista
lähiseurakunnistaja muilta tarkoitukseen sopivilta toimijoilta. Lisäksitalouspäällikkö esittää,että
selvitetäänseurakuntatalon puricukustannuksiaja korvaavien tilojen vuokraustajauuden
rakentamisen mahdollisuutta ja päätetään, että sisäilmatutkimusta ei enäätehdä.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseen voi hakea muutosta tekemällä kujallisen oikaisuvaatimuksen
Pälkäneenseurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

Hankintayksikön päätökseentaimuuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainenvoi tehdähai]ldntayksiköllekiqallisenhanldntaoikaisun(Hankmtalald 132-135§).
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RAUNIOKIRKKO OSAKSIKULTTUUMPÄÄKAUPUNKIA
Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely:

Kirkkoherra on virkansa puolesta tehnyt päätöksen,ettäPälkäneenrauniokirkko/ seurakunta
osallistuu kulmanja Vanhankirkon suojeluyhdistyksen kanssaTampereen ja Pirkanmaan
kulttuuripääkaupmAi 2026 - hankkeeseen
Hakemus

Rauniokirkkoosaksikulttuuripääkaupunlda
Pälkäneen Rauniokirkon lasikattamishanke.

Pälkäneenrauniokirkko on kansainvälisestikin tärkeäsivistystaidon symboli, josta lukutaitomme

on lähtenyt liikkeelle papistomme tilattua Daniel Medelplanin tekemäänomankatekismuksen sekä
aapisenpainolaattoineen.

MyöhemminPälkäneenpappilassakasvoiTheodolindaHahnsson,josta tuli ensimmäinen
suomeksikirjoittavanaiskirjailija.
Karoliinisen instituutin kokoelmissa Tukholmassa on 82 suomalaisvainajan jäänteet. Joista suuri

osaonperäisinPälkäneenRauniokirkon kirkkomaalta. Nämäjäänteetkaivettiin haudoista
rotutufkimuksen nimissäja vietiin Ruotsiin vuonna 1873. Keskustellut pääkallothaluamme tuoda
takaisin Suomeenja mahdollisesti, jopa esille kirkon viereen rakennettavam opastuskeskukseen.
Historiallisten erittäin arvokkaiden muurien tarinaa sivistyksen tutkimusmatkasta kivikautisine

hautapaikkoineenja monimuotoisine uskontoineen on tarkoitus suojata ainudaatuisella
lasikatteella. LasikatteensuojissavoisimmetuottaamyösjälkipoK-illeupeitakulttuunelämyksiä
tähtilaivaan allapaksujen muurien suojassa. Lisäksikirkkoon olisi tarkoitus suunnitella upea
valaistus,jota voitaisiinmuuttaaja sopeuttaaerilaisiinteemoihin sopivaksi.
Näinkirkko voitaisiin valaista erityisinä päivinä, tiettyinä kirkollisina juhlapäivinä, naisten- ja

miesten päivistäitsenäisyyspäivään - mutta myös lukutaidon päivänä,jolle voisimme esittääaivan
omaa teemaväriään- muistuttamaan lukutaidon merkityksestä hyvinvoinnin edistämiseksi.
PälkänekutsuukaikkiamuitaPirkanmaankuntiavalaisemaanjonkinjulkisen
elementin/rakennuksenja haukeen edistyessä kutsuu valaisuun mukaan, myös muita
eurooppalaisiakaupunkeja.

Järjen valo - Rauniokirkon teemavalaisu
Joitainalustavasti suunniteltujavalaiseviapäiviä
Kansainvälinen äidinkielen päivä21. 2.
Kansainvälinen luonnon päivä 3. 3.
Kansainvälinen lukutaitopäivä 8. 9.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien teemaviikko 7. -13.9.
Maaihnanarkkitehtuuripäivä5. 10.
Kansainvälinen päivänaisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi 25. 11.
Itsenäisyyspäivä 6. 12.
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Lasikateyhdessäteemavalaisfaiksen kanssatekisi Pälkäneenrauniokirkosta aivan erityisen
monumentin, jonka arvo kulttuurikohteena tulisi tuomaan kansainvälistäkiinnostustaja
kulttuuriturismia alueelle, puhumattakaan konserteista, yömessuista, lukuisista haistaja muista
juhlista, joille etsitään erityisiä tapahtumapaikkoja.

OsanaTampereenkulttuuripääkaupunkiprojektiaPälkänevoisi tarjota näinaimrtlaatuisen
elämyksenTampereen lähialueella.
Yhteistyössä;
Jari Kemppainen, Kirkkoherra
Pälkäneen Seurakunta / sekä

Riikka Mattila, pappi. Kangasalan seurakunta
jari.kemppainen@evl. fi
Carita Lindhokn, pj

Pälkäneen VaahankiAon Suojeluyhdistys ry
carita.lmdhohn@ariq)alkane.fi
MarkettaPyysalo
Kulttuurisuunnittelija
PäUcäneeu kunta

0400 931 005
marketta.pyysalo@palkane.fi
www.palkane.fi

Tampereen huppakuntajärjestäätapaamisen hiippakunnan seurakuimille 26.3.2021 Tampereen
kulttuuripääkaupunkihankeesta.

LAVA: Tässäpykälässäkäsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:
Päätösesitys: Kirkkoherra esittää, että asia merkitään tiedoksi.

Päätös:Esityksenmukaisesä.
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseeneivoi hakeamuutosta (KL24:5)

15 §

LUOPIOISTENKIRKONMAALÄMPÖ
Valmistelija: TainaVäisäsvaara
Esittelijä: Taina Väisäsvaara

Esittely:
KN 10/2020

Perustetaan työryhmämiettimäänlämmitysjärjestelmän muutosta Luopioisten kirkkoon.
Kirkon länunitysjärjestelmän muutoksen suumuttelusta on kysytty tarjousta Patrol Ky:ltä sekä
puhelimitse arviota Urpo Koivulalta AX-summittelusta. Parol Ky:ntarjous vahmille _/ /" (/»^.
^y
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suunnitehnalle ilman sähkösuunnitehnaaon 9300 euroa alv 0%ja Urpo Koivula tarjous alustavalle
suuimitehnalle 5000 euroa alv 0%. Tarjoukset eivät ole vertailukelpoisia, koska EX-suunnittelun

tarjous sisältäävainalustavansuunnitelman. Suunnitdmatäytyyollavahniinasiinävaiheessa,kun
jätetäänenergiamuodon vaihtoon liittyviä avustushakemuksia.
Energiamuodon muutokselle on mahdollista hakea avustusta Kirkkohallitukselta tai valtion
energia avustusta. Avustukseen voi laittaa toteutumisen ehdoksi avustuksen saamisen.
Maalämpö vaatii pääsulakkeidenkoon kasvattamista ja siitäaiheutuu n. 1000 euron suuruinen

liittymismaksunkorotus sekätarvittavauusienkaapeleidenasennukseenliittyvätkaivuuja
sähkötyöt.

Maalämpöönsiirtyminenpalvelisipitkäntähtäimensuunnitelmaakirkostamonitoimitilana. Silloin
kirkkoa pidettäisiin lämpöisenäkoko ajanja maalämmölläse voitaisiin toteuttaa
kustannustehokkaastija hiilineutraalisti.

LAVA:Tässäpykälässäkäsitellylläasiallaei ole kirkkojärjestyksen23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:

Liite4 Tarjous ParolKy
Liite 5 Tarjous EX-suunnittelu

Päätösesitys:Talouspäällikköesittää,ettäkäynnistetäänmaalämpöönsiirtymisen suunnitteluja
hyväksytäänParol Ky:ntarjous.
Päätös:Esityksenmukaisesti.
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenvoi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainenvoi tehdähankiniayksikölleKirjallisenhankintaoiicaisun(Hankimaiaki132-135 §).

16 §

AVI:NTYÖSUOJELUTARKASTUSJA TYÖPAIKKASELVITYS
Valmistelija: Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Taina Väisäsvaara

Esittely: KN 09/20 § 153
Aluehallintoviraston Soile Saarela otti yhteyttäja ilmoitti työsuojelutarkastuksesta 10. 11.2020.
Tarkastustavarten Aluehallintovirastoonlähettiinennakkoontutustuttavaksityöterveyshuollon
tounintasuuimitelma 1. 1.2020- 31. 12.2022 sekävaarojen arviointi eri työtehtävissäjämistä
yhteistoimintamenettelynä työntekijäkokouksessa laadittu kooste.
10. 11. 2020 tarkastuksessa käytiin läpi seuraavia asioita:

Työnantajalle, tässäPälkäneenseurakunnalle, annettiin toimintaohje koskien työpaikkaselvityksiä.
Työpaikkaselvitykset täytyy uusia aina 3-5 vuoden välein tai kun olosuhteet ovat muuttuneet.
Pälkäneenseurakunnassa on edellisen selvityksen laatimisenjälkeen vähennetty työntekijöitäja
tehty muutoksia työjärjestelyihin. Tässäyhteydessä mainittiin seurakuntatalo ja siellä muuttuneet

työpaikkajarjestelyt. Pälkäneenseurakunnanedellisistätyöpaikkaselvityksistäonkulunut lähes
päivälleen 4 vuotta.

Tarkastuksessa käsiteltiin lisäksi seuraavia asioita: työnantajan yleiset velvollisuudet, työnteon
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kohtelu, psykososiaalinen kuormitus ja fyysinen kuormitus. Muilta osilta tarkastus oli luonteeltaan
hankkeeseenliittyväns. kokoavatarkastus.
Toimintaohjeenmerkitys työnantajalle:
Toimintaohje on annettu asiasta, jonka tarkastaja on havainnut lainsäädännönvastaiseksi.
Toimintaohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa siten kuin työsuojelun valvontalaissa

(44/2006) 13 § 3. mom. säädetääntarkastajanantamaankehotukseenja/tai
työsuojeluviranomaisen velvoittavaan päätökseen. Työsuojeluviranomamen voi määrätä
velvoitteen tehosteeksi uhkasakon, teettämis- tai keskeyttämisuhan.

Päätösesitys:Noudatetaanmääräyksiäja päivitetääntyöpaikkaselvityksettyöterveyshuollon
kanssayhteistyössä.
Päätös:Päätettiinesityksenmukaisesti.
KN 01/21

Työpaikkaselvitystä on pyydetty työterveyshuollosta ja se tullaan tekemään helmikuun aikana.

TyöterveydestäselvityksessämukanatyöterveyslääkäriNiinaAittomäkija tyoterveyshoitajaAino
Pörsti.TyöyhteisönedustajinaTyösuojeluvaltuutettu JaimeVesto, SMntioEijaHeikkinenja
työsuojelupäällikkönä Taina Väisäsvaara.

LAVA:Tässäpykälässäkäsitellylläasiallaei ole kirkkojäqestyksen23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:

Päätösesitys: Tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Päätös:Esityksenmukaisesti.
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
17 §

KANGASALAN OSUUSPANKINTILINLOPETTAMINENSEKÄKULTAUNKKI
SOPIMUKSEN LOPETUS
Valmistelija: Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Taina Väisäsvaara

Esittely: Seurakunnallaon Kangasalanosuuspankissavanhakirkkoherranvirastontili, johonon
aikoinaanohjattu vukatodistustuotot. Nyt kun seurakunnalla ei enääole virkatodistustuottoja niin
tilin voisi lopettaaja siirtäävarat samassapankissaolevalle tilille. Kultalinkkipalvelu ei oleollut
pitkäänaitaankäytössäKangasalan osuuspankistaja näinollen senvoisi lopettaa tarpeettomana.
LAVA:Tässäpykälässäkäsitellylläasiallari ole kirkkojärjestyksen23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:

Päätösesitys:Talouspäällikköesittää,ettälopetetaanKangasalanosuuspankin
kirkkoherranviraston tili FI58 5377 0440 0166 51 (saldo 22 569, 47) ja kultalinldd palvelu sekä
siirretääntilillä olevat varat saman pankin toiselle tilille FI95 5377 0410 0014 69.
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Päätös:Esityksenmukaisesti.
Toimeenpano: Talouspäällikölleja Kangasalanosuuspankille.
Muutoksenhaku:

Tähänpäätökseenvoi hakeamuutosta tekemälläkirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

18 §

KASVUN VERSO - PALHNTO
Valmistelija: JariKemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Tampereen hiippakunta

Tampereen hiippakuntajakaa vuosittain Kasvun Verso-palkinnon toiminnalle, jossa on onnistuttu
kehittämäänseurakuntalaisten aktiivista toimijuutta. Hiippakunnan antamalla huomionosoituksella
seurakuntia halutaan rohkaista tunnistamaan uusia kasvun versojaan.

Hiippakuntavaltuuston paUdtsema ryhmä saa lahjoitettavakseen tuhat euroa sellaiselle paikalliselle

taholle,jonkatoiminnanuuttaversoase edelleenhaluaatukeaja kannustaa.Näinpalkintoruokkii
seurakunnan "versostoja" ja liittymistä paikallisen yhteisönja paikkakunnan elämään.
Seurakunnat: Millaista uutta teillä versoo seurakuntaelämässä? Millä seurakuntalaisten toiminnalla te
voisitte olla tavoittelemassa Kasvun Verso-palkintoa?

Seurakuntien toimijat: Tehkääseurakunnassanne tiettäväksija tunnetuksi omaa toimintaanne - ja
ehdottakaa, että seurakunta voi hakea teille Kasvun Verso-paUdntoa! Palkinnon avulla te voitte edelleen

ollakastelemassaja voimistamassauuttaveraostoapaikallisessayhteisössä.Mihinpaikallisenyhteisön
hyvääntoimintaanlahjoittaisittetuhat euroa?
Palkinnon myöntämisperusteet

Kasvun Verso -palkinnon myöntääTampereen hiippakuntavaltuusto. Palkinto myönnetään ryhmälle,

yhteisölle,hankkeelletai verkostolle. Oleellistaon, ettäkyseessäon seurakuntalaistenvastuulla
tapahtuvakehittämistoiminta.

- kyseessäonmerkittävä,pitkäaikainenja vaikutuksiltaanlaajaseurakuntalaistenylläpitämätai heidän
vastuullaan tapahtuva toiminto, hanke tai tapahtuma, tai
- kyseessä on uusi innovaatio, uutta aktiivisuutta ja sitoutumista synnyttävä toimintamalli, prosessi tai
kampanja,tai
- kyseessä on yksittäinen seurakuntateko, seurakuntalaisten toteuttama kokeilu tai palveluteko
Palkintoamyönnettäessäkiinnitetäänhuomiota seuraaviin seikkoihin:
Palkittava ikniö

- synnyttääyhteydenja osallisuuden kokemusta
- lujittaa seurakuntayhteyttäjakasvua
- mahdollistaa avointa osallistumista ja ihmisten toimijuutta

- vahvistaaseurakunnantodistustaja palveluapaikkakunnallatai laajemmin
- on levitettävissä toisiin seurakuntiin

Valinta ja palkinnon jako

Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat esittääTampereen hiippakunnan seurakuntien kirkkoneuvostotja
seurakuntaneuvostot sekäjohtokunnat ja seurakunnan erilaiset toimintaryhmät.

^ <r

Q.ä.

Kirkkoneuvosto

PÄLKÄNEEN
SEURAKUNTA1'

KOKOUSKUTSU

KOKOUS 01/2021

ESITYSLISTA

25. 1.2021

PÖYTÄKIRJA
Sivu 19 / 26
Ehdotuksetpyydetäänkuulanvuodenmaaliskuunloppuunmennessä. Ehdotuksettehdäänliitteenä
olevalla lomakkeella. LomakeliitteineenlähetetäänTampereenhiippakunnantuomiokapituliin31.3.
mennessäosoitteeseentampere.tuomiokapituli@evl.fi
Lomakkeessaannettujentietojenja perustelujen lisäksiehdotukseenliitetäänlyhyt esittelyvideo.
Palldntoryhmä valitsee viisi parasta ehdokasta, joiden esittelyvideot jaetaan hiippakunnan sivuille ja
Facebookissa ym. sekätekee esityksen hiippakuntavaltuustolle palkinnon saajasta. Hiippakuntavaltuusto
päättääkesäkuunkokouksessaan palkinnon myöntämisestätuomiokapitulin esittelystä.
Palkittava ryhmä saalahjoitettavakseen tuhat euroa (1000 ) edelleen sellaiselle paikalliselle taholle,
jonka toiminnan uutta versoa se haluaa tukea ja kannustaa.

Kasvun Verso -palkinto luovutetaan yhteisölle paikallisessa seurakunnassajärjestettävässätilaisnmdessa.
Kirkkoherra

Vuonna 2020 Pälkäneen seurakunta oli mukana kilpailussa Torikahviollaja Luopioisten

kappeliseurakuntaVierelläkulkijat - touninnalla. Vierelläkulkijat olivatviidenparhaanjoukossa.
Lähetys osallistuu tänävuonna Tehdään ja ollaan yhdessä -piirin toiminnalla.

Kirkkoherraon antanutasiantiedoksikappelineuvostolle, vastuuryhmilleja työntekijöille.
LAVA:Tässäpykälässäkäsitellylläasiallaei olekirkkojärjestyksea23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:

Päätösesitys:Kirkkoherraesittää,ettäasiamerkitääntiedoksi
Päätös:Esityksenmukaisesti.
Toimeenpano:
Muutoksenhaku: Tähänpäätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

19 §

ILMOITUSASIAT

Esittely:

Viranhaltijapäätökset:
Toteumavertailu 1. 1 .-31. 12. 2020 ilman joulukuun poistoja

Jätehuollonkilpailutus: Jätehuollostajätettymateriaalitorille ilmoitus koskiensekajätteen
tyhjennystäja kuljetustajatkokäsittelyynjätehuoltolaitokseen. l. l .2020 alkaenvoimaanastunut
jätehuoltolaki määrää,että yhteisöjen on etsittäväMateriaalitorista jätteelleen markkinaehtoista
jätehuoltopalvelua,ennenkumvoi pyytääpalveluakunnaltamarkkinapuutteenvuoksi. Yksityisen
palveluntarjoajan puute on edellytys kunnan toissijaiselle jätehuoltopalvelulle ja selvittämiseksi
jätteenhaltijanontehtäväilmoitus tarvitsemastaanjätehuoltopalvelustaMateriaalitoriin.
Toissijaistapalveluavoi pyytääkunnanjätelaitokselta,jos kohtuullistamarkkinaehtoistapalvelua
ei löydy 14vuorokaudenkuluessailmoituksenjättämisestä.Materiaalitorinkäyttövelvoiteei
koske vuotuista alle 2000 euron arvoista kunnan toissijaistajätehuoltopalvelua tai tilannetta, joissa
palveluatarvitaannopeasti ennaltaarvaamattomankiireenvuoksi. Julkisetjätteenhaltijat eli
haridntayksiköt tulevat velvoitteen piiriin vuoden 2021 alusta.

Seurakunnansaamatrahalahjoitukset
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Liitteet:

Liite 6 virarihaltijapäätökset

Liite 7 toteumavertailu 2020 srk yhteensä
Liite 8 toteumavertailu kustannuspaikoittamtiliryhmittam
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL24:5).

20 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN
Esittely: Kirkkoneuvoston tekemästäpäätöksestätehdäänoikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle. (KL
24:3) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivänkuluessa tiedoksisaannista (KL 24:9, 1)
Päätöksestä,jokakoskeevainvahnisteluatai täytäntöönpanoa,ei saatehdäoikaisuvaatimusta(KL
24:5)
Tarkemmat ohjeet pöytäkirjanlopussa olevassa oikaisuvaatimusohjeessa
Päätösesitys: Annetaan tiedoksi.

Päätös:Esityksenmukaisesti.
Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta(KL24:5)

2i §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMDfEN
Päätösesitys:Puheenjohtajapäättääkokouksen.
Päätös:Puheenjohtajapäättikokouksenklo 20.30
Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pälkäneen Seurakunnan
Kirkkoneuvosto

25. 1.2021 20 §
1

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistäei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:nmukaan saatehdäkirkollisvalitusta eikä

oikeudenkäynnistähallintoasioissa annetunlain (808/2019) 2 luvun 6 §:n2 momentin nojallahallintovalitusta,
koskapäätöskoskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.Julkisistahankinnoistaja käyttöoikeussopimuksista
annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n2 momentin l kohdan mukaan hankmtalain mukaista valitusta ei

voi tehdäpäätöksestätai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.14,16, 18, 19,20,21
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koskapäätöksestävoidaantehdäkirkkolain24luvun 3 §:n l momentinmukaankirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto

Kirkkolain 24 luvun 3 §:n2 momentin mukaanoikaisuvaatimusta ei saatehdäpäätöksestä,joka alistetaan
tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
I.Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssätarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä

oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellätaikka viranhaltijayhdistyksellä on
oikeus panna asiavireille työtuomioistuimessa. Edellämainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on
jäsenenäsellaisessaviraahaltijayhdistyksessä,jolla onoikeuspannaasiavireille työtuomioistuimessa,tai
sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).
II.Muutosta ei saahakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista viran
toimituksesta pidättämistä (kiriskolain 24 luvun 14 § 2 momentti).

III.Seurakunnanjäsenelläei ole oikeuttatehdäoikaisuvaatimustatai valitustapäätöksestä,jokakoskee toiseen
henkilöönkohdistuvaadiakoniaa,kristillistäkasvatustatai opetusta.
IV.Valittamallaei saahakeamuutostahallinnonsisäiseenmääräykseen,jokakoskeetehtäväntai muun
toimenpiteen suorittamista (oikeuderikäymiistähallintoasioissaannetunlain2 luvun 6 §:n2 momentti).
V.MUUB lainsäädännönmukaan päätökseenei saahakeamuutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälätja valituskieltojen perusteet:
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Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistäei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saatehdä
kirkkolainmukaistaoikaisuvaatimustaeikäkirkollisvalitusta,jos asiakuuluumarkkinaoikeudentoimivaltaan.
Asiakuuluumarkkinaoikeudentoimivaltaan,jos hankinnanarvo ylittäähankintalain25 §:nmukaisen
kynnysarvon. Kansallisetkynnysarvotilman arvonlisäveroalaskettunaovat:
60 000 (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
150 000

(rakennusurakat);

400 000 (hankintalain liitteen E 1-4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut);
300 000 (hankintalain liitteen E 5-15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) Ja
500 000 (käyttöoikeussopimukset).
Pöytäkirjan pykälät:
2

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviinpäätöksiintyytymätönvoi tehdäkirjallisen oikaisuvaatimuksen. 10,11,12,13,15,17
Viranomainen,jolle oikaisuvaatimustehdäänja yhteystiedot:
Pälkäneen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite:Pappilantie29
Postiosoite: 36600 PÄLKÄNE

Sähköposti:palkane.srkfalevl.H
Pöytäkirjanpykälät:

Oikaisuvaatimuson tehtävä14 päivänkuluessa siitä,kun asianosainenon saanuttiedonpäätöksestä.
Oikaisuvaatimusaikalasketaanpäätöksentiedoksisaannistatiedoksisaantipäiväälukuun ottamatta. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestätiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenäpäivänäkirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksenosoittamanaaikanatai erilliseentiedoksisaantitodistukseenmerkittynäaikana. Käytettäessä
tavallista sähköistätiedoksiantoakatsotaanasianosaisensaaneentiedonpäätöksestäkohnantenapäivänäviestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestätiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksenvoi omallavastuullaanlähettääpostitse, lähetinvälityksellätai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänäennen viraston aukioloajan
päättymistä.Sähköinenviesti katsotaansaapuneeksiviranomaisellesilloin, kun se on viranomaisen
käytettävissävastaanottolaitteessa tai tietojärjestekaässä siten, ettäviestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksensisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

millä perusteilla oikaisua päätökseenvaaditaan.
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-IANKINTAOIKAISU

Hankintaoikaisun tekeminen

Hanldntayksikön päätökseentai muuhun hankintamenettelyssä tehtyya ratkaisuun tyytymätön asianosainenvoi
tehdähankintayksikölle kirjallisen hahkintaoikaisun(hankintalaki 132-135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan
hankmtayksikölle.
Hankintaykslkkö: Pälkäneen seurakunta
Käyntiosoite:Pappilantie 29
Postiosoite:36600 PÄLKÄNE

Sähköposti:paUcane.srkfSievl.fl

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hmkintayksikön
päätöksestätai muusta harikintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen
tiedolcsisaannista tiedoksisaantipäiväälukuun ottamatta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänäkirjeen lähettämisestä,jollei sennäytetätapahtuneenmyöhemmin. Käytettäessäsähköistätiedoksiantoa
viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinäpäivänä,jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämänvastaanottolaitteessa siten, ettäviestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään
viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavastamuustaseikasta,jonkajohdostasähköinenviesti on saapunutvastaanottajallemyöhemmin.

Harikintaoikaisuaonoltavaperilläoikaisuvaatimusajanviimeisenäpäivänäennenvirastonaukioloajan
päättymistä.Hankintaoikaisunvoi omallavastuullaanlähettääpostitse, lähetinvälityksellätai sähköisesti.
Hankintaoikaisunsisältö
Hankintaoikaisusta on käytäväilmi:
oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot hankintaoikaisunkohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä pemsteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Haokintaoikaisuunonliitettäväasiakirjat,joihinvaatimuksentekijävetoaa,jolleivätnejo olehankintayksikön
hallussa.

. VALITUSOSOITUS

a) Kirkollis-Ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiinvoidaan hakea muutosta Idrjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu l, 13100 HÄMEENLINNA

Postiosoite:Raatihuoneenkatul, 13100HÄMEENLINNA
Sähköposti: hameenlinna. hao@oikeus. fi

Valituksen voi tehdämyös hallinto-ja entyishiomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
httDS://aslointi2. oikeus. fi/haUmtotuomlolstunnet

KirkoUisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
HaUintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivääpäätöksen tiedoksisaannista.
Kirkollisvalitus alistusasiassa

Seuraaviin päätöksiinvoidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Kirkkoneuvosto

PAlXÄNEENSEURAKUNTA1'

KOKOUSKUTSU

ESHYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

KOKOUS 01/2021
25. 1. 2021
Sivu 24 , 26

Tampereen hiippakunnantuomiokapituli, pöytäkirjanpykälät:
Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26 (7. krs), 33200 TAMPERE
Postiosoite: Näsilinnankatu26 (7.krs), 33200TAMPERE
Sähköposti:tampere.tuomiokaDitulifSievl.H
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki

Telekopio: 09 1802350
Sähköposti:ku-kkohallitus®evl.fi
Valitusaikaon30 päivääpäätöksentiedoksisaannista.
Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitusaikalasketaanpäätöksentiedoksisaannistaäedoksisaantipäiväälukuun ottamatta. Asianosaisenkatsotaan

saaneenpäätöksestätiedon,jollei muutanäytetä,seitsemäntenäpäivänäkirjeen lähettämisestä,saantitodistuksen
osoittamana aikanatai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessätavallista sähköistä
tiedoksiantoakatsotaanasianosaisensaaneentiedonpäätöksestäkolmantenapäivänäviestinlähettämisestä,
jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestätiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.

b) Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtäväkirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa
koskevasta päätöksestävalitusosoituksilleen. Valitusaika lasketaan päätöksentiedoksisaannista
tiedoksisaantipäiväälukuun ottamatta.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen haiikinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain
130 §:n l tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun
tarjoajaon saanuttiedonpäätöksestävalitusosoituksilleen.
Valitusmarkkinaoikeudelleon tehtäväviimeistäänkuudenkuukaudenkuluessahankintapäätöksentekemisestä
siinätapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut äedon hankintapäätöksestä valitusosoituksilleen ja
hankintapäätöstai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestäoheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänäkirjeen
lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistätiedoksiantoa viestin
katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinäpäivänä,jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessasiten, ettäviestiävoidaankäsitellä.Tällaisenaajankohtanapidetäänviestin

lähettämispäivää,jollei asiassaesitetäluotettavaa selvitystätietoliikenneyhteyksien toimimattomuudestatai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava harikintayksikölle asian saattamisesta
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen

viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön
yhteystiedot ovat edellähankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hmkmtayksikön päätös

tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan
asemaan.Markkinaoikeudenkäsiteltäväksivalituksella ei voidasaattaahmkintayksikönsellaistapäätöstätai
muuta ratkaisua, joka koskee l) yksinomaan haridntamenettelyn valmistelua, 2) sitä, ettähankintasopimusta ei

jaetaosiinhankintalain75 §:nnojallatai 3) sitä,ettähankintalain93 §:ssätarkoitetun kokonaistaloudellisen
edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
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Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite:markkinaoikeusfSioikeus.fi

Valituksen voi tehdämyöshallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
httDS://aslomtl2. oikeus. fi/haUmtotuomiol8tnimet

4 VALITUKSEN SISÄLTÖJÄLIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JAOIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:

valittajan nimi ja yhteystiedot

postiosoite ja mahdollinen muu osoite, Johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
sähköpostiosoite,jos valitusviranomaisen päätösvoidaan antaatiedoksi sähköisenäviestinä
päätös, johon haetaan muutosta

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
vaatimusten perustelut

-

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätösei kohdistu valittajaan.

Josvalittajanpuhevaltaakäyttäähänenlaillinen edustajansatai asiamiehensä,myöstämänyhteystiedoton
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksestaonvalituksenvireilläollessaiknoitettavaviipymättä
valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:

valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen

selvitys siitä, millein valittaja on saanut päätöksensätiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen
ajankohdasta

asiakirjat,joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitäolejo aikaisemmintoimitettu
viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää,valtaldrjaa ei kuitenkaan tarvitse
esittääoikeudenkäynnistähallintoasioissaannetunlain 32 §:ssätarkoitetuissatilanteissa.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjaton toimitettavavalitusajassapäätöksessämainitullevalitusviranomaiselle. Omallavastuulla

valitusasiakirjat voi lähettääpostitse, lähetinvälityksellätai sähköisesti.Postiinvalitusasiakirjat onjätettävä
niin ajoissa, ettäne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänäennen viraston aukioloajan päättymistä.

Sähköinenviestikatsotaansaapuneeksiviranomaiselle silloin, kunseonviranomaisenkäytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiävoidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulam (1455/2015)2 §:nnojallamuutoksenhakijaltaperitäänoikeudenkäyntimaksu,jollei lain
5, 7, 8 tai 9 §:stämuutajohdu. Tuomioistuinmaksulain 2 §:ssäsäädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun

oikeusmimsteriön asetuksen (1383/2018) l §:nmukaan oikeudenlcäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 ja
markkinaoikeudessa2 050 . Käsittelymaksumarkkinaoikeudessaonkuitenkin4 100 ,j oshankinnanarvoon
vähintäänl miljoonaaeuroaja 6 140 ,jos hankinnanarvoonvähintään10miljoonaaeuroa.
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