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Pöytäkirjannähtävilläpitäminenja siitäilmoittammen:
Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherrmvirastossa 11. 5. 2021 lähtien. Nähtävillä olosta on

ilmoitettu knkkoherranviraston ihnoitustaululla 05.05.2021-20.05.2021 välisenäaikana(vähintään14päivää).
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Alkuhartaus: Rukoussunnuntai

75 (j

KOKOUKSEN AVAAMINEN
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen Uo 18. 01

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakea muutosta (KL 24:5)
76 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDENTOTEAMINEN

Esittely: Kirkkojärjestyksen 9 luvun l §:n mukaMi kiikkoneuvosto päättääkokoontumisensa ajan ja paikan.
Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, millom puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa
jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja

kirkkoneuvoston päättämällätavalla. Samallaonkokouksesta ilmoitettava myöskiikkovaltuuston puheenjohtajalleja
varapuheenjohtajalle.

Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jokin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen
esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asiaesille neuvoston seuraavassakokouksessa. Kokouksessa voi aloitteen
tehdä suullisestikin.

Kokouskutsut on postitettu 05. 05.2021.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)

77 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN
VALITSEMINEN
Esittely: Kukkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Tarkastamisessa
noudatetaanaakkosjärjestystä.
Päätösesitys:ValitaanpöytäkirjantarkastajiksiKatiPinolaja Kirsi Saarinen.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakea muutosta (KL 24:5)
78 §

PÖYTÄKIRJANNÄHTÄVILLÄPITÄMINEN
Esittely: Tarkastettu pöytäkirjatai ilmoitus siitätulee asettaanähtäväksiseurakunnan ihnoitustaululle vähintään14
päivänajaksi. (KL 25 luku 3 §)
Päätösesitys: Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetäänyleisesti nähtävänäkirkkoherranvirastossa
2. 10. 2020 lähtien. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet: Pöytäkirja asetetaan nähtäville esityksen mukaisesti. Kopiot sekäseurakuntatalolle että
seurakuntatoimistolle.

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5).
79 §

TYÖJÄRJESTYKSESTÄPÄÄTTÄMINEN
Esittely: Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämäänjärjestykseen ja käsitellään,jollei neuvosto toisin
päätä,esityslistan mukaisessajärjestyksessä.
Päätösesitys:

Käsitellään asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Esityslistaan lisättiin § 91 Lastenohjaajan lomauttaminen.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)
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OSTOTARJOUS KIINTEISTÖSTÄHONKALA l 635-424-2-168
Valmistelija: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittely:

Kirkkoneuvosto 4/15. 3.2021 §68
Pälkäneen seurakunta omistaa Mallasveden Keiniänrannassa tilan Honkala l

635-424-2-168,jonka vuonna 1943 menehtynyt opettaja Pauli Korppoo oli myynyt
naapurilleen herra Sadolle viljelysmaaksi. Savion kuoltua h&ien maa-alueensa
kirkon alapuolella siirtyivät testamentilla Pälkäneenseurakunnalle.
Hankala l on Mallasveieen rajoittuva noin 10 metrin levyinen metsittynyt entinen

vesijättöpelto, josta luoteeseen alkaa Natura -suojelualue. Seurakunta rauhoitti
vesijätönyksityiseksi luonnonsuojelualueeksi \wnna 2009 samoin kuin useimmat
luontoarvoltaan merkittäväntervaleppäkorven maanomistajat ovat tehneet.
Olisimme kuitenkin halukkaat palauttamaan tuon rauhoitetun maakaistan Pauli
KorppoonjälkeläistenkesäpaikkaanLepokiveen. Kaipaamme kapeaan
mökkiiontiiimme lisäätilaa soutuveneemme säilytykseen. Lisäksion riski, että
seurakunnan omistamalta tontilta meitä lähimmät lahoavat harmaalepät kaatuvat

rakennustemme tai autojemme päälle; meillä olisi paremmat edellytykset arvioida
tilannettaja poistaa vaaralliset lahot puut suojelualueen sallimien ehtojen puitteissa.
Arvostamme seurakunnan tekemää suojelupäätöstä ja olemme valmiit sitoutumaan
sen ehtoihin.

Tarjoudumme uudistamaan vuonna 2000 ja 2005 tekemämme ostotarjoukset
PälkäneenSeurakunnalle Honkala l tilasta. pinta-alaltaan noin 1890 m2 Ehdotamme
hinnaksi 5. 000 euroa. Olemme valmiit keskustelemaan kaupan ehdoista ja
seurakunnan hinta-arviosta sekä muista yksityiskohdista.
Pälkäneellä 30. maaliskuuta 2021

Sampo Korppoo; Jouni Hakkarainen, Jehki HakkaraineiL,
KaroliinaKorppoo, Jere ECorppooja Aimakarin Kere.
Yhteyshenkilö:
Sampo Korppoo

p. 041 510 6466
sampo. korppoo@ratekoulutus. fi
Pellervontie 11 B

00610 Helsinki
Kirkkoherra

Alueesta on edellisenkerranjätetty- tarjous 8. 3. 2005. Kirkkovaltuuston päätös2/20.4.2006 §16
Rauhoituksesta kirkkoneuvosion päätökset2009-2010 KN 6/2010 § 93.Myös Juuso Saarinen on ilmaisut
kiinnostuksensa Hankalan alueesta.

Päätösesitys: Valtuutetaan talouspäällikkö neuvottelemaan kiinteistön myynnistä ostotarjouksen tehneen tahon
kanssa.

Päätös:Lähetetäänuudelleen vahnisteluun. Selvitetääntestamentin sisältö.

Kirkkoherra

4. 2. 1955. päivätyssä testamentissa todeiaan: maa-alue siirtxy "kä^l. ettäväksi ensitilassa seurakunnan puutarhaksi tai jos
seurakunta harkitsee, ettei se tällaista puutarhaa seurakuntaa varten tarvitse niin käytettäköönkiinteistöjohonkin
muuhun seurakunnan tarkoitukseen.

LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Liitteet: l Sanon testamentti Hankala

Päätösesitys: Kirkkoherra esittää, että tehdään katsehnus alueella Hankala ja Hankala L
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Toimeenpano:
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TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
2020
Valmistelija: Jari Kemppainen, Tämä Väisäsvaara
Esittelijä: Taina Väisäsvaara
Esittely:

Kirkkoneuvosto 1/21 §7
Kirkkoneuvoston ohjesääntö17 §
Kirkkoneuvoston on vuosittain annettavakirkkovaltuustolle kertomus seurakunnanedellisenvuoden toiminnasta

käsiteltäväksi valtuustossa yhdessä edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa.
Kertomuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:

l) Yleiskatsaus seurakunnan toiminnanja talouden kehityksestäpäättyneellätilikaudella;
2) Hallintoelinten kokooupanoja toiminta;
3) Tiedot henkilöstöstä;

4) Seurakunnanväkiluvussatapahtuneet muutokset;
5) Talousarvion mukaisen toiminnan ja talouden toteutuminen;
6) Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toimiiman rahoitus;
7) Tilikauden tuloksen käsittelyjätalouden tasapainottamistoimeDpiteet;
8) Seurakunnan jäsentenja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja toimenpiteet
niiden johdosta;

Kirkkohallitus on antanut 16.6.2020 uuden ohjeen tilinpäätfiksen laatimiseksi
Ohje voidaan toimittaa pyydettäessä neuvoston jäsenille sähköisesti.
Tilinpäätös laaditaan seurakuntatalouksissa tämänohjeen mukaisesti. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeaja riittäväkuva
seurakuntatalouden toiminnastaja taloudesta.
Kirkkolain 15 luvun 4 §:n mukaan seurakuntatalouden tilinpäätökseen sovelletaan kirjanpitolakia, ja sitä pitää
soveltaa tämänohjeenmukaisesti.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:nmuliaanseurakuntatalouden tilinpäätös on laadittava tilinpUtosvuotta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekiqoittaa kirkkoneuvosto sekä taloudesta vastaava
viranhaltija. Tämänjälkeen tilinpäätöson viipymättä amiettava tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kirkkovaltuustnn
hyväksyy tilinpäätöksenviimeistään kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen sisältyvästä toimintakertomuksesta on erillinen säädöskirkkojärjestyksen 15 luvun 6 §:ssä.
ToimintakertDmuksen on hyvä olla tiivis eikä sen sisältöäole syytä laajentaa aineistolla, jolla ei tilikauden tai sen
päättymisenjälkeentapahtuneenkehityksen kuvaamisessa ole olemiaista merkitystä.
Kukkohattitus suosittelee, että seurakuntatalouksissa laadittaisim seurakuntalaisille ja eri sidosryhmille osoitettu
vuosikertomus, joka on sisällöltääntoimintakertomusta laajempi ja voi sisältäämuun muassa valokuvia tai muuta
graafista sisältöä.Vuosikertomusjulkaistaisiin pääasiassasähköisessämuodossa seurakunnan verkkosivuilla.
KirkkohaUitus antaman taloussääntömallin mukaan seurakuntatalouden tilinpäätös, ja mahdollinen vuosikertomus,
julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla.

Tätä yleisohjetta noudatetaan laadittaessa seurakuntatalouden tilinpäätöstä tilikaudesta 2020 alkaen. Ohjeessa on
esitetty tilinpäätöksen lakisääteinen sisältö ja se korvaa Kirkkohallituksen vuonna 2009 antaman ohjeen seurakunnan
ja seurakuntakuntayhtymän tilinpäätöksenlaatimisesta.
Kirkkoherra on antanut toimintakertomuksen laadintaohjeen neuvoteltuaan asiastajohtoryhmän kanssa.
Päätösesitys: Kirkkoherra esittää, ettähyväksytään toimintakertomuksen laadintaohje.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

Kirkkoneuvosto 3/ 2021§50
Kirkkohallltus on antanut 23. 2.2021 uuden tilinpäätösohjeen, jonka mukaan tilinpäätösja toimintakertomus on
laadittu. Talouspäällikkö on laatinut asiakirjan tilinpäätöksen osaltaja kirkkoherra toimintakertomuksen osalta, kooten
sen vastuuryhmien ja kappelineuvoston kertomuksista. Vuosikertomus on sisälletty aiempaan tapaasi
toimintakertomukseen.

Kirkkovaltuusto aseta toimintasuumutelmassa vuodelle 2020 toimuuialliseksi tavoitteeksi kaksi painopistealuetta: l.
Kaste - koko kirkon yhteinen painopiste 2. Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttamiaen
pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden.
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Lisäksi toimialat ovat asettaneet omia tavoitteita. Koronapandemian takia suurin osatavoitteista jäi toteutumatta ja
toteutui sellaista, mitä ei suunniteltu lainkaan. Toimintakertomuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota Korona-ajan
toiminnan arviointiin.

Pälkäneenseurakunnan vuoden 2020 tilinpäätösoli 65 820,72 euroa ylyäämäinen.Tulokseen vaikuttavia asioita oli
toimintatuottojen lasku n 66 000 eurolla, toimintakulujen lasku nom 86 000 eurolla palvelu ostojen pieneneminen n
86 000 eurolla, ostojen lisääntyminen a. 10 000 eurolla sekä henkilöstökulujen kasvu noin 24 000 euroa
Kirkollisverotulo toteutui noin 4 500 euroa suurempana kuin edellisen vuoden verokertymä.
Päätösesitys:

Talouspäällikköesittää,ettäkirkkoneuvosto:
2.

jättäätilinpäätöksentilintarkastajan tarkastettavaksi,

4.
toteaa, että tilikauden tulos 65 820. 72 euroa ylijäämäinen.
5.
toteaa, että hautainhoitorahaston tulos 0, 19 euroa alijäämäinen
Päätös: Esityksen mukaisesti

K.N 05/2021
Tilintarkastuksessa Martin Slotte kiinnitti huomiota taseen tunnuslukuihin ja ne on muutettu kohtaan 2. 6. 3., Kipan

toimittamassa maienaalissaon tässäkohtaan ollut puutteita. Kohdan4.2 tuloslaskehna on vaihdettu ulkoiseksi.
Tilinpäätökseenon lisättypysyvien vastaavien liiterieto. ennen taseen vastaavia koskema liitetietoja.
LAVA.: Tässäpykälässäkäsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Liitteet:

2 Pälkäneenseurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös,sisältäämyös hautainhoidonrahaston tilinpäätöksen
3. Tilintarkastuskertomus
4. muistio tilintarkastuksesta

Päätösesitys: Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto:
l. esittää tilinpäätöksen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi,
2. toieaa, että tilikauden tulos on 65 820,72
3. toteaa, että hautainhoitorahaston tulos on -0, 19 ,

4. esittääkirkkovaltuusiolle, eitätilikauden ylijäämäksikirjataan 65 820,72 euroa,joka siirretääntaseen oman
pääomantilille "Edellisten tilikausien yU alijäämä".
Tilintarkastaja esittää tilivelvollisille vastuuvapauden myöntämistä tilikaudelta 2020.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

Toimeenpano: Kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS
Vahmstelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely:

Kirkkoneuvosto 3/30. 3. 2021 § 54
Sähköisiäkokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) on tullut voimaan 15. 3. 2021 Sähköisten kokousten avulla
voidaan turvata kirkon eri viranomaisten toimielinten toimintakyky covid-19-viiuksen aiheuttamasta pandemiasta
johtuvissa poikkeuksellisissa oloissa, ehkäistäkoronaviruksen leviämistäja suojella iäkkäitähenkilöitä. Pitkien
etäisyyksien seurakunnissa kokousmenettely mahdollistaa aiempaajoustavammat kokousaikataulut. Suomen
evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut 26. 2. 2019 hyväksytyssä kirkon energia-ja ilmastostrategiassa kansalliseen
ja kansainväliseen työhön ilmastomnuutoksen hillitsemiseksi. Sähköisten kokousten avulla voidaan leikata

matkustamiseen liittyviä päästöjä.Samalla voidaan vähentääkokousjärjestelyistäja matkustamisesta aiheutuvia
kuluja.

Laki mahdollistaa seurakunnan toimielinten, kuten kirkkovaltuuston, kappelineuvoston ja johtokuntien kokoukset.
litylcsella. varsinainen IrokouspaUsaUa pidettävä kokous voidaan järjestäämyös siten, että

osajäsenistäosallistuu siihen sähköisesti(ns. hybridikokous).
Toimielimen jäsen katsotaan läsnäolevaksi, kun hänkokouksessa ottaa osaa asiankäsittelyyn joko paikalla olevana
tai osallistumalla kokoukseen sähköisesti.

Sähköpostikokoukset eivät ole mahdollisia.

Sähköisen kokouksen toteuttaminen edellyttää, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö-ja
ääniyhteydessä.

SekäjuUdnen että yleisöltä suljettu kokous voidaan pitääsähköisenä. Jos kokous onJulkinen, yleisöllä on oltava
mahdollisuus seurata sitä myös siltä osin, kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti. Tämä tarkoittaa kirkkovaltuuston

kokouksia, jotka ovat lain mukaanjulkisia kokouksia.
Tounielimien työjarjestyksim sekäohje- ja johtosääntöihin tulee päivittäätarkemmat määräyksetniistä edellytyksistä,
joilla mahdollisuutta kokoontua sähköisesti voi toimielimessä käyttää. Taina tarkoittaa määräyksiä siitä, minkälaisista
paikoista kokouksiin voi osallistua teknisten apuvälineiden avulla, miten tietoturvallisuudesta huolehditaan ja
tietoturvallisuuteen liittyvistä vastuista. Lisaksitulee määrätäsiitä, voiko toimielimen varsinaiseen kokoukseen
osallistua sähköisesti.

Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos tästä mahdollisuudesta on määrätty toimielunen työjärjestyksessä,
ohjesäännössätaijohtosäännössä. Jos kokous pidetäänsähköisenäkokouksena, tulee siitä kertoa kokouskutsussa.
Lisäksi tulee kertoa, voiko varsinaiseen kokouspaikalla pidettäväänkokoukseen osallistua myös sähköisesti
(hybridikokous).
Kirkkovaltuuston työjärjestys sekä kukkoneuvostonja kappelmeuvoston ohjesääntö on päivitettävä niin, että
sähköiset kokoukset ovat mahdollisia.

Kirkkohallitus on antanut 16. 3.2021 poikkeusolojen nojalle väliaikaisen määräyksen, niin että 17. 3. alkaen voidaan

pitääsähköisiätoimielimien kokouksia31. 8.2021 saakka,vaikkatyöjärjestystäja ohjesääntöäei ole vieläpäivitetty.
Päätösesitys: Kirkkoherra esittää, että l . päätetään sähköisistä kokouksista.

2. Päivitetäänkirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston ohjesääntöja kappelineuvoston ohjesääntö.
Päätös:Pälkäneen seurakunnassa päätettiin ottaa käyttöönmahdollisuus sähköistenkokousten järjestämiseen sekä
päivitetään kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston ohjesääntöja kappelineuvoston ohjesääntö.
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 16/2021 28. 4.2021 Kirkkohallituksen antaman väliaikaisen määräyksen
voimassaolo on päättynyt Hallitus on 27.4. 2021 päättänyttodeta poikkeusolot päättyneeksi ja kumonnut samalla
vahniuslain käyttöönottoasetukset. Siten myös edellä mainitun K.iikkohallituksen väliaikaisen määräyksen
voimassaolo on päättynyt Seurakuntia kehotetaan päivittämään haUumon sisäiset sääntönsä mahdollisimman nopeasti
siten, että niissä otetaan huomioon mahdollisuus sähköisten kokousten pitämiseen.
Voimassa olevan työjärjestyksen on Pälkäneen seurakunnan kirkkovaltuusto kukkojärjestyksen 8 luvun 8 §:nnojalla
hyväksynyt 8. päivänä maaliskuuta 2015.

Kirkkoherra on laatinut uuden työjärjestyksen kirkkohallimksen ohjeiden mukaan. Kirkkohallituksen yleiskirje nro
14/2021. 13. 4. 2021 SÄHKÖISENKOKOUSMENE'n'liLYN VUOKSI TARPEELLISET MÄÄRÄYKSET
SEURAKUNNAN JA SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMIEUNTEN TYÖJÄRJESTYKSIINSEKÄOHJE- JA
JOHTOSÄÄNTOmiN
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LAVA: Tässäpykälässäkäsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Liitteet: 5. Kirkkovaltuuston työjärjestys 2021
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy uuden työjärjestyksen.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

Toimeenpano: Kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely:

Kirkkoneuvusto 3/30. 3. 2021 § 54
Esittely:

Sähköisiäkokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) on tullut voimaan 15.3.2021 Säbköistenkokousten avulla
voidaan turvata kirkon eri viranomaisten toimielinten toimintakyky covid-19-viruksen aiheuttamasta pandemiasta
johtuvissa poikkeuksellisissa oloissa, ehkäistäkoronaviruksen leviämistäja suojeUa iäkkäitähenkilöitä. Pitkien
etäisyyksien seurakiumissa kokousmenettely mahdollistaa aiempaajoustavainmat kokousaikataulut. Suomen
evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut 26. 2. 2019 hyväksytyssä kirkon energia-ja iknastostrategiassa kansalliseen
ja kansainväliseen työhön ihnastonmuutoksen hillitsemiseksi. Sähköisten kokousten avulla voidaan leikata

matkustamiseen liittyviä päästöjä.Samalla voidaan vähentääkokousjärjestelyistäja matkustamisesta aiheutuvia
kuluja.

Laki mahdollistaa seurakunnan toimielinten, kuten kukkovaltuuston, kappelineuvoston ja johtokuntien kokoukset.
Sähköisessä kokouksessa toimielimen jäsenet osallistuvat kokoukseen sähköisen kokousjärjestehnän tai
videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Varsinainen kokouspaikalla pidettävä kokous voidaanjärjestäämyös siten, että
osajäsenistäosallistuu siihen sähköisesti(ns. hybridikokous).
Toimielimen jäsen katsotaan läsnä olevaksi, kun hän kokouksessa ottaa osaa asian käsittelyyn joko paikalla olevana
tai osallistumalla kokoukseen sähköisesti.

Sähköpostikokoukset eivät ole mahdollisia.

Sähköisen kokouksen toteuttaminen edellyttää, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö-ja
ääniyhteydessä.

Sekäjulkinen että yleisöltä suljettu kokous voidaan pitääsähköisenä.Jos kokous onjulkinen, yleisöllä on oltava
mahdollisuus seurata sitä myös siltä osin, kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti. Tämä tarkoittaa kirkkovaltuuston

kokouksia,jotka ovat lain mukaanjulkisia kokouksia.
Toimielimien työjärjestyksun sekäohje- jajohtosääntöihin tulee päivittäätarkemmat määräyksetniistä edellytyksistä,
joilla mahdollisuutta kokoontua sähköisesti voi toimielimessä käyttää.Tämätarkoittaa määräyksiäsutä, minkälaisista
paikoista kokouksiin voi osallistua teknisten apuvälineiden avulla, miten tietoturvallisuudesta huolehditaan ja
tietoturvallisuuteen liittyvistä vastuista. Lisäksi tulee määrätä siitä, voiko toimielimen varsinaiseen kokoukseen
osallistua sähköisesti.

Kokouskutsu voidaan lähettääsähköisesti,jos tästämahdollisuudesta on määrättytoimielimen työjärjestyksessä,
ohjesäännössätaijohtosäännössä. Jos kokous pidetäänsähköisenäkokouksena, tulee siitä kertoa kokouskutsussa.
Lisäksi tulee kertoa, voiko varsinaiseen kokouspaikalla pidettävään kokoukseen osallistua myös sähköisesti
(hybridikokous).

Kirkkovaltuuston työjärjestys sekäkirkkoneuvostonja kappelmeuvoston ohjesääntö on päivitettävä niin, että
sähköiset kokoukset ovat mahdollisia.

Kirkkohallitus on antanut 16. 3. 2021 poikkeusolojen nojalle väliaikaisen määräyksen, niin että 17. 3. alkaen voidaan
pitääsähköisiätoimielimien kokouksia 31. 8 .2021 saakka, vaikka työjärjestystä ja ohjesääntöäei ole vielä päivitetty.
Päätösesitys: Kirkkoherra esittää, että l. päätetään sähköisistä kokouksista.

2. Päivitetäänkirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston ohjesääntöja kappelineuvoston ohjesääntö.
Päätös:Pälkäneen seurakmmassa päätettiin ottaa käyttöönmahdollisuus sähköistenkokousten järjestämiseen sekä
päivitetään kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston ohjesääntöjä kappelmeuvoston ohjesääntö.
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 16/2021 28. 4.2021 Kirkkohallituksen antaman väliaikaisen määräyksen
voimassaolo on päättynyt Hallitus on 27.4.2021 päättänyttodetapoikkeusolot päättyneeksija kumonnut samalla
vakniuslain käyttöönottoasetukset. Siteu myös edellä mainitun Kirkkohallihiksen väliaikaisen määräyksen
voimassaolo on päättynyt. Seurakuntia kehotetaan päivittämään haUumon sisäiset sääntönsä mahdollisimman nopeasti
siten, ettäniissäotetaanhuomioon mahdollisuus sähköistenkokousten pitämiseen.
Voimassaoleva kirkkoneuvoston ohjesääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 22. 4.2014 ja vahvistettu
tuomiokapitulissa 22, 8.2014

Kirkkoherra on laatinut uuden kirkkoneuvoston ohjesäännönkirkkohallituksen ohjeiden mukaan. Kirkkohallituksen
yleiskirje nro 14/2021. 13.4.2021 SÄHKÖISEN
KOKOUSMENETTELYNVUOKSITARPEELLISET
MÄÄRÄYKSET
SEURAKUNNANJA SEURAKUNTAYHTyMÄNTOIMIELINTENTTOJÄRTESTyKSnN
SEKÄOHJE- JA JOHTOSÄÄNTÖIHIN
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Ohjesäännönmuutos on alistettava kirkkolain 24 luvun §:n 2 momentin mukaisesti tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.

LAVA: Tässäpykälässäkäsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja lapsh-aikutuksia.
Liitteet: 6. Kirkkoneuvoston ohjesääntö 2021

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää, ettäkirkkovaltuusto hn-äks}y kirkkoneuvostoa ohjesäännönja lähettääsen
tuomiokapituliin vahvistettavaksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

Toimeenpano: Kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi ja Tuomiokapitulille hy^-äksvttäväksi.
Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5).
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KAPPELINEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
Valmistelija: Jari K.emppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen

Kirkkoncuvosto 3/30.3. 2021 § 54
Esittely:

Sähköisiäkokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) on tullut voimaan 15.3.2021 Sähköistenkokousten avulla
voidaanturvata kirkon eri viranomaisten toimielinten toimintakyky covid-19-viruksen aiheuttamastapandemiasta
johtuvissa poikkeuksellisissa oloissa, ehkäistäkoronaviruksen leviämistäja suojella iäkkäitähenkilöitä.Pitkien
etäisyyksienseurakunnissa kokousmenettely mahdollistaa aiempaajoustavammat kokousaikataulut. Suomen
evankelis-luterilamen kirkko on sitoutunut 26.2.2019 hyväksytyssäkirkon energia-ja ihnastostrategiassa kansalliseen
ja kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Sähköisten kokousten avulla voidaan leikata

matkustamiseen liittyviäpäästöjä.Samalla voidaanvähentääkokousjärjestelyistäjamatkustamisesta aiheutuvia
kuluja.

Laki mahdollistaa seurakunnantoimielinten, kuten kirkkovaltuuston, kappelineuvostonja johtokuntien kokoukset.
Sähköisessäkokouksessatoimielimenjäsenetosallistuvat kokoukseen sähköisenkokousjärjestelmän tai
videoneuvotteluyhteyden välityksellä. Varsmainenkokouspaikalla pidettäväkokous voidaanjärjestäämyös siten, että
osa jäsenistä osallistuu siihen sähköisesti (ns. hybridikokous).

Toimielimenjäsenkatsotaan läsnäolevaksi, kun hänkokouksessa ottaa osaaasiankäsittelyynjoko paikalla olevana
tai osallistumalla kokoukseen sähköisesti.

Sähköpostikokoukset eivät ole mahdollisia.

Sähköisenkokouksen toteuttammen edellyttää, ettäläsnäoleviksi todetut ovat keskenäänyhdenvertaisessanäkö-ja
ääniyhteydessä.
Sekäjulkinen että yleisöltä suljettu kokous voidaan pitää sähköisenä. Jos kokous on julkinen, yleisöllä on oltava
mahdollisuus seurata sitä myös siltä osin, kuin kokoukseen osallistutaan sähköisesti. Tämä tarkoittaa kirkkovaltuuston
kokouksia, jotka ovat lain mukaan julkisia kokouksia.
Toimielimien työjäqestyksiin seka ohje- ja johtosääntöihin tidee päivittää tarkemmat määräykset niistä edellytyksistä,

joilla mahdollisuutta kokoontua sähköisestivoi toimielimessä käyttää.Tämätarkoittaa määräyksiäsiitä, minkälaisista
paikoista kokouksiin voi osallistua teknisten apuvälineiden avulla, miten tietoturvallisuudesta huolehditaan ja

tietoturvallisuuteen liittyvistä vastuista. Lisäksitulee määrätäsiitä,voiko toimielimen varsinaiseen kokoukseen
osallistua sähköisesti.

Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos tästä mahdollisuudesta on määrätty toimielimen työjärjestyksessä,
ohjesäännössä tai johtosäännössä. Jos kokous pidetään sähköisenä kokouksena, tulee siitä kertoa kokouskutsussa.
Lisäksi ttdee kertoa, voiko varsinaiseen kokouspaikalla pidettävään kokoukseen osallistua myös sähköisesti
(hybridikokous).

Kirkkovaltuuston työjärjestys sekäkukkoneuvostonja kappelmeuvoston ohjesääntöon päivitettävämin, että
sähköiset kokoukset ovat mahdollisia.

KirkkohalUtus on antanut 16.3.2021 poikkeusolojen nojalle väliaikaisenmääräyksen,min että 17.3. alkaenvoidaan
pitääsähköisiätoimielimien kokouksia 31. 8.2021 saakka, vaikka työjärjestystä ja ohjesääntöäei ole vielä päivitetty.
Päätösesitys: Kirkkoherra esittää, että l. päätetään sähköisistä kokouksista.
2. Päivitetään kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston ohjesääntö ja kappelineuvoston ohjesääntö.

Päätös:Pälkäneenseurakunnassapäätettiinottaakäyttöönmahdollisuus sähköistenkokoustenjärjestämiseensekä
päivitetäänkirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston ohjesääntöja kappelineuvoston ohjesääntö.
Luopioisten kappelineuvosto 2/ 29.4. 2021§ 16 LAUSUNNON ANTAMINEN KIRKKONEUVOSTOLLE
KAPPELINEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN
MUUTOKSESTA
Esittely: Kirkkoherra pyytää kappelineuvostolta lausuntoa ohjesäännön muuttamisesta.
Päätösesitys: Puolletaan ohjesäännön muuttamista
Päätös: Päätös esityksenmukainen.
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 16/2021 28. 4. 2021 Kirkkoliallituksen antaman väliaikaisen määräyksen

voimassaolo on päättynyt Hallitus on 27.4.2021 päättänyttodetapoikkeusolot päättyneeksija kumonnut samalla
valmiuslam käyttöönottoasetukset. Sitenmyös edellämainitun Kirkkohallituksen väliaikaisenmääräyksen
voimassaolo on päättynyt Seurakuntiakehotetaan päivittämäänhallinnon sisäisetsääntönsämahdollisimman nopeasti
siten, että missä otetaan huomioon mahdollisuus sähköisten kokousten pitämiseen.

Voimassaoleva kappelineuvoston ohjesääntöon hyväksytty kirkkovaltuustossa 2006ja vahvistettu tuomiokapitulissa
6. 9. 2006.
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Kirkkoherra on laatinut uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön kirkkohallituksen ohjeiden makaan. Kirkkohallituksen

yleiskirje nro 14/2021. 13.4. 2021 SÄHKÖISENKOKOUSMENETTELYN VUOKSI TARPEELLISET
MÄÄRÄYKSETSEURAKUNNAN JA SEURAKUNTAYHTVMÄN TOIMIELFNTEN TYÖJÄRJESTYKSIIN
SEKA OHJE- JA JOHTOSÄÄNTÖIHIN
Ohjesäännön muutos on alistettava kirkkolain 24 luvun l § :n 2 momentin mukaisesti tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.

LAVA: Tässäpykälässäkäsitellylläasialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Liitteet: 7. Kappelineuvoston ohjesääntö 202 l
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää, että lärkkovaltuusio hy\'äks>y
tuomiokapituliin vahvistettavaksi.

kappelineuvoston ohjesäännön ja lähettää sen

Päätös: Esityksen mukaisesti.

Toimeenpano: K-u-kkovaltuustolle hyväksyttä vaksi ja tuomiokapitulille vahvistettavaksi.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
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PÖYTÄKIRJA

SUOSITUS SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMISESTA KIRKOSSA

Valmistelija: JariKemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen

Esittely:
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 13/2021 7.4.2021
Kirkkohallitus on 16.3.2021 antanut suosituksen sidonnaisuuksienilmoittamisesta kirkossa. Suosituksenantaminen

pohjautuu kirkolliskokouksen toimeksiantoon. Annetun suosituksen tavoitteena on edistää yhdenmukaisia käytäntöjä
sidonnaisuuksien ihnoittamisessa ja toisaalta kannustaa lisäämään seurakuntien, seurakuntayhtymien, hiippakuntien ja
kirkkohallituksen hallumon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Samalla pyritään turvaamaan kirkon jäsenten luottamusta
haUinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. Sidonnaisuudella tarkoitetaan mahdollista eturistiriitaa.
Eturistiriita puolestaan tarkoittaa olosuhteista syntyvää riskiä sille, että luottamushenkilön tai viranhaltijan
ensisijaiseentavoitteeseen tehdäobjektiivinen päätösvaikuttaatoissijainentavoite, esimerkiksi oma tai läheisen
hyöty. Sidonnaisuuden ihnoittaminen on läheisessä yhteydessä viranhaltijan ja luottamushenkilön esteellisyyttä
koskevaan sääntelyyn. Käsitteinä esteellisyys ja sidonnaisuus on kuitenkin pidettävä erillään. Esteellisyys koskee aina
käsittelyssä olevan yksittäisen asian yhteydessä luottamushenkilön tai viranhaltijan esteellisyyden toteamista, jos
esteellisyys on olemassa. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti sidonnaisuuksien ilmoittamisen tulisi perustua
vapaaehtoisuuteen eli luottamushenkilön taijohtavan viranhaltijan suostumukseen- Annettu suositus ohjeistaa
sidonnaisuusilmoitusten käyttöönottoon, mutta seurakunnassa, seurakuntayhtymässä, hiippakunnassa ja
kirkkohallitulcaessa tulee tehdä erillinen päätössidonnaisuusihnoitusten käyttöönotosta ja sidoimaisuusrekisterin
ylläpidosta. Päätöstätehtäessä tulee erityisesti ratkaista, mitä sidonnaisuuksia on ihnoitettava, keiltä iknoitusta
pyydetään ja kenelle ilmoitukset tehdään. Kim sidonnaisuuksien ihnoittamiseen ei ole laissa säädettyä velvoitetta, ei
myöskään toimielimen päätöksellä voida tällaista velvoitetta määrätä. Luottamushenkilöön tai viranhaltijaan, joka
kieltäytyy ilmoittamasta sidonnaisuuksia, ei voida kohdistaa toimenpiteitä, vaikka seurakunta, seurakuntayhtymä,
hiippakunnan tuomiokapituli taikka kirkkohaUitus olisi tehnyt päätöksensidonnaisuuksien ilmoittamista koskevista
käytännöistä. Tämän yleiskirjeen liitteenä olevassa kirkkohallituksen antamassa suosituksessa kuvataan niitäjohto- ja
luottamustehtäviäsekävarallisuuseriä,joista suositellaan tehtäväksisidonnaisuusihnoitus. Samoin suosituksessa
luetellaan luottamushenkUöitä jajohtavia viranhaltijoita, joiden olisi hyvä antaa sidommisuusilmoitus. Lisäksi
suosituksessa ohjeistetaan sidonnaisuuksien ihnoittamista, ilmoitusten käsittelyä sekä sidonnaisuusrekisterin ylläpitoa.
Ohjesäännön tai työjärjestyksen muuttaminen Jos seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli tai kirkkohallitus
päättääottaa vapaaehtoisen, sidonnaisuuksien Umoittamisen käyttöön, tulisi siihen liittyvästä menettelystä,
ihnoitettavista sidonnaisuuksista ja rekisterinpitäjästä ottaa määräykset hallinnon sisäisiin määräyksim kuten
kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvostcui tai yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöön taikka tuonuokapitulin tai
kirkkohallituksen työjärjestykseen. Esimerkiksi kukkoneuvoston ohjesääntöön sen viimeiseksi pykäläksi ennen
voimaantulosäännöstä (vuoden 2005 matlisäännön mukainen ohjesääntö) voitaisiin ottaa alla olevat määräykset
sidonnaisuusilmoitusten tekemisestä ja sidonnaisuuarekisterin ylläpidosta: x § Kukkoneuvoston puheenjohtajaa,
varapuheenjohtajaa ja muuta jäsentä sekä ktrkkovaltuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa pyydetään antamaan
suostumukseen perustuva ilmoitus kahden kuukauden kuluessa luottamustoimen alkamisesta niistä luottamustoimeen

kuulumattomista johtotehtävistä tai luottamustoimista elmkemotounintaa harjoittavassa yrityksessä tai muussa
yhteisössä sekä liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitusta omaisuudestaan ja muusta merkittävästä varallisuudestaan,
joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa luottamushenkilönä. Toimikauden aikana sidonnaisuuksissa
tapahtuneet olennaiset muutokset ihnoitetaan kahden kuukauden kuluessa muutoksesta.

Vastaavasuostumukseenperustuva ihnoitus pyydetäänkahdenkuukauden kuluessa virkasuhteen alkamisesta
seurakunnan johtavilta viranhaltijoilta, joita kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimivan kirkkoherran lisäksi ovat: talouspäällikkö/-johtaja-ym. Sidonnaisuusihnoituksetannetaanseurakunnan sisäisille
tarkastajille/........................... (virkanimike). Sisäinen tarkastus/................ pitää rekisteriä, johon talletetaan
luottamushenldlöidenja viranhaltijoiden antamattiedot sidonnaisuuksistaan. Kirkkoneuvosto/sisämen tarkastus
saattaa ilmoitukset kirkkovaltuustolle tiedoksi vuosittain. Kirkkoneuvosto/sisäinen tarkastus huolehtii

sidoimaisuusrekisterm julkisten tietojen julkaisemisesta seurakunnan verkkosi vuilla, jos luottamushenkilö tai
viranhaltija on antanut suostumuksen tietojen julkaisemiseen. Tiedot poistetaan rekisteristä ja seurakunnan
verkkosivuilta luottamustoimen tai virkasuhteen päätyttyä taikka luottamushenkilön tai viranhaltijan peruutettua
suostumuksensa.

LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Liitteet:

Päätösesitys: Kirkkoherra esittää, että otetaan sidonnaisuuksien ilmoittaminen käyttöönseuraavan vaalikauden
alussa.
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Päätös: Esityksen mukaisesti.
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Koska päätöksestävoidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 ^j:n l momentin makaan kujallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviinpäätöksiinei saa hakea muutosta valittamalla.
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JÄSENMÄÄRÄ,
TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

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

Esittely:
Maaliskuu lopussa jäsenmäärä oli 4851, vuoden alussa jäsenmäärä oli 4886. Jäsenmäärä on pienentynyt kolmessa
kuukaudessa35 jäsenellä.
Kastettuja vuoden alusta on ollut 6, seurakuntaan liittyneitä 2, kuoUeita 20, seurakunnasta eronneita 13, muuttotappio
10 jäsentä.

Tammi-maaliskuussa järjestettiin 557 tapahtumaa, joissa oli 7 195 osallistujaa.
Tammi-maaliskuun
toimintatuotot olivat 29 061
Toimintamenot -253 433
ToimmtAate - 224 372

Verotulot 355 145
Vuosikate 135 787
Verotulojen kehitys
Pälkäneen seurakunnan huhtikuun verotulot 109 2716 maksettu määrä 101 322 . Alkuvuoden verotulot 464 415 .

Muutos vuoden takaiseen+ 5, 1% ja kalenterivuoden alkuun + 3 %.
Koko kirkossa verotulot nousivat vuoden takaiseen 8,4 %
ja kalenterivuoden alusta 5 %.

LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kukkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Liitteet:

8. Yleisraportti 03/2021.
9. Henkaöstoraportti 03/2021
10. Toteutuma srk yhteensä 30042021
11. Toteutuma tehtäväalueittain30042021
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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PÖYTÄKIRJATJA MUISTIOT
Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely:
KAPPELLNEUVOSTON KOKOUS 29. 04. 2021

16§LAUSUNNON ANTAMINEN KIRKKO^-EUVOSTOLLE KAPPELIN-ELVOSTO OHJESÄÄNNÖN
MUUTOKSESTA

17§ KESÄNTOIMINTA
LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjesiyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Liitteet:
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Esityksen mukaisesti.
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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OSTOTARJOUS MÄÄRÄ-ALASTAKUKKIAN HALTUANSELÄLTA
Valmistelija: Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Taina Väisäsvaara

Esittely: Virpi Harppuja Kari Lepistöovat lähestyneet seurakuntaa oheisella ostotarjouksella.:
OSTOTARJOUS
Pälkäneen seurakunta
Kirkkoneuvosto

Viitaten 26.4.2021 käytyyn puhelinkeskusteluun Taina Väisäsvaara/ Virpi Harppujätämme oheisen
ostotarjouksen noin 2500 m :n metsämaa alueesta.
Olemme hankkineet Kukkaan Haltiamelältä tilan nimeltä Kukkianhelmi RN:o 2:4 kiinteistötunnus 635-

442-2-4. Tilaan kuuluu noin 3000 m'!:n kokoinen saari. Saadaksemmesaareen kulkuyhteyden oman maan
kautta olisimme kiinnostuneita ostamaan varsinaisen rantatontin eteläpuolelta noin 2500 m-:n suuruisen
karttaan merkityn alueen, joka on kaavassa merkitty metsämaaksi tunnuksella MTY.
Emme ole ammattilaisia metsämaan hinnoittelussa, mutta Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen

raportteja 212 mukaan (Tapio Tilli, Perttu Pyykkönen, Jukka-Pekka Katajaja Lauri Suihkonen) makaan
metsämaankeskimääräinenhintapyyntö Pirkammaalla on noin 3100 /haja rMitaan rajoittuvan metsämaan
lisähinta noin 470 /ha.
rhttps://www. n tt. S/media/liitt eet/rao21 2. ndf1

Edellä mainitulla laskentatavalla metsämaan hinta olisi (3100+470) 6 * 2500 m2/10000 m2 =893 6. Emme
kuitenkaan ole jättämässä ostotarjousta metsämaan taloudellisen arvon perusteella, vaan arvostamme kyseistä
metsämaata sen käytettävyyden mukaan ja tästä syystä tarjoamme siitä 2500 .
Hämeenlumassa 3. 5. 2021

Virpi Horppu

Kari Lepistö

KN 05/2021

Lähialueelta on myyty tonttimaata aikaisemmin. Nyt tarjottu hinta alittaa selvästi aikaisempien tonttikauppojen
hinnan. Ne myytiin rantatontteina, joihin saa rakennusoikeuden ja siksi hinta korkeampi. Tässäkaupassa kuitenkin
seurakunta luopuisi rantaasisältävästämaapalstastaja siihen nähdentarjottu hintaon matala.
Talouspäällikköesittää,että ei myydämääräalaaliian matalan hintatason vuoksija koska tällähetkellä ei halukkuutta
luopua rantaan rajoittuvista rakentamattomista maa-alueista.

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

Päätösesitys:Talouspäällikköesittää,ettätonttia ei myydä.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: l ähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5).
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KESATYOSETELI
Valmistelija: Jari Kemppainen. Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Taina Väisäsvaara
Esittely:
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 15/2021

KESÄTYÖSETELI
Opetus- ja kulttuurimmisteriö oa avannut haun uskonnollisille yhdyskunnille kesätyöntekijöiden

palkkaamiseen. Myönnettäväa\Tistus on yhteensä 500 000 ,josta evankelis-luterilaisen kirkon osuus
onenintään 460 000 . Kirkkohallitus hakee avustusta ja jakaa sen edelleen seurakuntim
kesäiyöntekij öidentyöllistämiseen.

Kyseessä on kesätyöseteli, jonka avulla seurakunnat voivat ottaa töihin ""ylimääräisiä" kesätyöntekijöitäjo

aiemmin palkattujen lisäksi. Avustuksen tarkoituksena on nimenomaan helpottaa nuorten tilannetta koronaajan keskellä. Yhden setelin arvo on 500 ja seurakunta voi vähentääsummasta työnantajakulut. Näin
ollen yksittäinen työntekijänsaamasumma ennen veroja on noin 350 . Suosittelemme, että yhdellä
kesätyösetelillä työllistettäisiin kesätyöntekijä kahdeksi viikoksi. Mikäli palkatta\-a

kesätyöntekijä on

täyttänyt 17 vuotta, huomioittehan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen liitteen 5. Samaahenkilö ei voida
palkata kuin kerran kesätyösetelin avulla.

Opetus-ja kulttuuriministeriöstä on luvattu, ettäpäätöksetkesätyÖntekyoidenpalkkaamiseen
myönnettävään avustukseen tehdään toukokuussa. ECoska aikataulu on varsin tiukka, Kirkkohallitus
avaa haun ehdollisena jo nyt. Seurakunnilla tai seurakuntayhtymillä on hakuaikaa 3. 5. 2021 asti.

Hakemus tuleejättääoheisella sähköisellälomakkeella.

Kirkkohallituksen virastokollegio tekeepäätöksenkesätyösetelienjaosta 6. 5. 2021. Kesätyöseteliavustukset
maksetaan seurakunnille tai seurakuntayhtymille välittömästimahdollisen Opetus-ja kulttuurimmisteriön
myönteisenavustuspäätöksenjälkeen. Kesätyösetehnkäyttöaikaon 1. 5.-30.9.2021. Saadustaavustuksesta
tulee tehdäsopimus Kirkon keskusrahaston kanssa. Sopimuspohja lähetetäänseurakunnille
myöniämispäälöksenjälkeen. Saadunavustuksen käytöstäraportoidaan myöhemmin ilmoitettavana
ajankohtana.

Avustusta ei tulla lähtökohtaisestijakamaan seurakuntakohtaisten kiintiöidenperusteella muutoin kuin
siinä tilanteessa, että hakemuksia tulee enemmän kuin avustusta on mahdollista jakaa. Yksittäisen
seurakunnan taiseurakuntayhtymän kesätyösetelien määrääei siis ole ennakkoon rajattu.

Korona-aika on ollut erityisen raskasta lapsilleja nuorille. Vaihtelu lähi-ja etäopetuksen välillä,
harrastustoimimaan kohdistetut sulkutoimenpiteet sekäsosiaalisienkontaktien rajoittaminen
vaikuttavariastenja nuorten kokemuksiinja elämäänmyöspidemmälläaikavälillä.Koronakriisi on
heikentänytmyösnuorten työmarkkina-asemaavarsin merkittävälläta\ralla. Nuorten vaikeudet
kiinnittyä työmarkkinoille työuranalussa voivat heijastua kauaskantoisesti. Vaikeudetkesätöiden
löytämisessävähentävätmahdollisuuksia kerätäan-okastatyökokemustaja heikentävättoimeentuloa
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tulevan lukuvuoden aikana. Nyt on tärkeää, että seurakunnat ja seurakuntayhtymät kantavat kortensa
kekoon ja lähtevät mukaan talkoisiin nuorten kesätyöpailckojen lisäämiseksi.
Lisätiedot: kansliapäällikön erityisavustajaan Jari Pulkkiseen, jari. a.pulkkinen(at)evl. fi, 040 688 1467.
Kirkkohallitus

Pekka Huokuna

Juha Tuohimäki

KN 05/2021

Pälkäneenseurakumialle haettiinavustusta neljännuorenpalkkaamiseksi tiekirkkoonja tiekirkkojen ollessa
suljettuina hautausmaille huolehtimaan alueen siisteydestä. Nuorten työaika olisi 5 tuntia päivässä kahden

viikon ajan. Jaksonpalkka on350 euroa. Työelämääntutustujat olisivat nuoriaalle 17vuottatäyttäneitä.
Saatu tiedoksi 10. 5. 2021 että, Pälkäneen seurakunnalle myönnettiin kesätyöseteleitä kolmelle henkilölle.
LAVA:
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja

lapsivaikutuksia: Avustuksen myötäseurakuimalla onmahdollisuus helpottaa nuortenpääsyätyöelämään
tarjoamalla heille mahdollisuus työelämään tutustumiseen.

Lapsivaikutuksienarviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 10.5.2021
Liitteet:
Päätösesitys: Tiedoksi kirkkoneuvostolle.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

Toimeenpano:
Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakea muutosta (KL 24:5).
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ILMOITUSASIAT
Valmistelija: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Metsänhoitosuunnitelman mukaiset hakkuut:

Talousarvion laadinnassaolevat hakkuut vuodelle 2021 ovat metsänhoitoyhdistyksen laatiman leimasuselosteen
mukaisesti Nukarin tilan n. 6. 2 ha alalla toteutettava pystykauppa. Arvioitu hinta kaupalle on 81 006 euroaja tähän
alueeseen kohdistuvat kulut 26 367, 36 euroa. Nämä kulut sisältävät meisäautotien rungon kaivuutöitä,

metsätierumpujen asennusta, hakkuualueen emiakkoraivausta, mursketta, puukaupanhoitamisku&tannuksia ja
puunkorjuun valvonnan kustannuksia, laikkumätästyksen, kuusen paakkutaimet sekä taimien istutuksen. Toinen
leimausselostakoskee harvennushakkuuleimikkoaPihulammentakanamyös Nukarin tilalla. Arvioitu hinta

puukaupalle 13 427 euroaja tähänhakkuuseenkohdistu\'a kustannusarvio koostuu hakkuualiieenennakkoraivauksesta
ja taimikon hoidosta ja kustannusarvio on 2 542 euroa.
Viranhaltijapäätökset:
Liite 12 ViranhaltijapäätÖkset
Kirkkohallituksen yleiskirjeet
16/2021 Kirkkohallituksen antaman väliaikaisen määräyksen voimassaolo on päättynyt
15/2021 Kesätyösetelit

14/2021Sähköisen kokousmenettelyn \-uoksi tarpeelliset määräykset seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimielinten
työjärjesiykshnsekäohje-jajohtosääntöihin
14 2021 liite SäännösmaUit
13/2021 Suositus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa
13, 2021 liite Suositus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa
12 2021 Avustukset seurakuntien kokeilutoiminnan tukemiseksi

11 2021 Kansallinen veieraanipäivä 27. 4. 2021

10/2021 Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainenmääräys
10/2021 Kirkon säädöskokoelma 147-2021 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta
9/2021 Väliaikainen määräys sähköisten kokousten järjestelyistä
9/2021 liite Kirkon säädöskokoelma 146-2021 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys seurakuntien ja
seurakuntayhtymien hallinnoista poikkeusoloissa
8/2021 Sähköisetkoknuicse'.evät mahdoUif.iz 15.3.2Q21 alkaen

7 '2021 Esitykset pro ecclesia mitalinja riiarikuntien kumuamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä2021
7 2021 liite Hallinnonalan ohje Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan kunniamerkkiehdotusien
vahnistelusta

6 2021 Ennakkotietoa sähköisiäkokouksia koske\'asia kirkkolain muutoksesta
5 2021 Hiilineumalisuusavustus 2021-2023
4'2021 Harkinnanvaraisten avusmsten hakeminen vuonna 2021
3/2021 Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31. 12. 2020

2 2021 Piispainkokous on päättänytuseista pappis\'u-kaan liirtyv-istä Cutkinnoista
2/2021 liite l Kirkon säädöskokoelma144-202l_Piispainkokouksen päätösylemmästäpastoraalitutkinnosta
2/2021 liite 2. Kirkon säädöskokoelma 145-2021 Piispamkokouksen päätöspappisvirkaan vaadittavasta teologisesta
tutkinnosta

1/2021 Asiakirjojen pysyväissäilytys yksinomaan sähköisessämuodossa
l '2021 liite Domus-tehtäväluokitus

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A5,- 202l 28.4.2021
.
.
.

Ryhmähenkivakuutussopimus 2021 -2022
Muutos KirVESTES 2020 2022 88 §:n soveltamisohjeeseen
Muutos luotiamusmieskurssin ajankohtaan, j arjestämistapaan

Yleiskirje A5. 2021 Kesätyösetelinuoren kesätyÖntekijänpalkkaamiseen
.
Seurakunnilla on mahdollisuus hakeaKirkkohallitaksen myöntämäälisärahoitustanuorten lyhytaikaiseen
palkkaamiseen seurakuntaan. fGrkon työmarkkinalaitos on laatinut nuoren kesätyöntekijän palkkaamista
.

koskevan ohjeen.
Kela korvaa koronarokotuksista aiheutuvia kustannuksia työnantajalle Kela korvaa koronarokotulcsista

syntyviä työterveyshuollon kustannuksia työnantajille 27. 3. 2021-31. 12. 2021 välisenä aikana. Korvaus on 10
euroa rokotustoimenpidetiä kohden.
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. Kela korvaa 27.3.202l alkaen koronarokotukseen tehtyjen matkojen kustannuksia.
Kirkon työmarkkinalaitoksen uutiskirje 3/2021 13.4.2021
. Kirkon pääsopijaosapuoltenyhteinen kannanotto

Kirkonpääsopijaosapuoletsuosittelevat seurakuntienjohdolle ja esihenkilöUlesekähenkilöstölleja
henkilöstönedustajille: - KäsitelkäätyöpaikoillayhdessäKevanJulkisenalantyöhyvinvointi vuonna2021
tutkimusta. Tärkeääon samaUapohtiakeinoja,joilla työhyvinvointiavoidaantyöpaikallaparantaa.
Koqaus yleiskirjeeseen A3/2021 30. 3. 2021

Toisin kuin Yleiskirjeen A3/2021 palkmtariristuksia koskevan 1. 2 Seurakunnan ylimmän johdon
palkkausjärjestelmä -kohdassa sanotaan, seurakunta vastaa ylimmän johdon patkantarkistuksen
täytäntöönpanosta1. 5.2021 lukien myös silloin, kun peruspalkan tarkistus toteutetaan 1,6 %:n
yleiskorotuksena.

Yleiskirje A4/2021 Miten kausityöntekijöille kerrotaan suorituslisästä
Yleisku]'eA3/2021
.

Patkantarkistukset 1. 5.2021

.

Lomarahavapaasta sopimmen

.

Koronarokotukset

Yleiskirje A3/2021 Kutsu Kirteko -tapaamisiin
Yleiskirje luontoiseduista ja matkakustannusten korvauksista

Tuomiokapituli
Kasvun Verso-palkintoa tavoittelee tänävuonna kohne ehdokasta. Kahden ehdokkaan esittelyvideoihin voi tutustua

kapitulin sivuilla. Videoitajaetaan myös hiippakunnan Facebookissa tulevien viikkojen aikana. Hiippakuntavaltuusto
päättäätoukokuun kokouksessaanpalkinnon myöntämisestätuomiokapitulin esittelystä.
Pälkäneen seurakunta osallistuu Kasvun Verso-kisaan Tehdään ja ollaan yhdessä-piirillä. Se on seurakuntalaisten
toteuttamaa matalan kynnyksen yhdessäoloa. Piiri kokoontuu maanantaisin Pälkäneen seurakuntatalolle puuhailemaan
kaikenlaista,juttelemaanja seurustelemaan.
Sastamalan seurakunnan ehdokas on Vapaaehtoisten kerhonohjaajien iltapäivätoiminta Marttilan koulussa.

Vapaaehtoistenaikuistenvoiminpyöritetäänlapsille koululla kädentaitokerhoasekäiltisparkkia.
Kangasalan seurakunnan ehdokas Pesukarhut on seurakuntalaisten ja työntekijöiden yhteistyössä toteuttamaa

siivousapuavaikeassaelämäntilanteessaoleville. Pesukarhut lähtevätkeikalle yleensäKangasalankaupungin
aikuissosiaalityön tai mielenterveys- ja päihdepalveluiden aikuispoliklinikan ehdotuksesta.

Seuraavatkokoukset: Päätetäänkesänkirkkoneuvoston kokoukset, ohjelmassa hautausmaakatselmukset ja syksyn
seminaanpaiva.

3. 6. 2021 klo 18 Luopioisten seurakuntäkeskus
15. 7. klo 17 Tommolan hautausmaa katselmus
12. 8 klo 18 Luopioisten hautausmaa katselmus
13. 9 klo 18 Pälkäneen seurakuntatalo
Kirkkovaltuusto 18. 5. klo 18 Pälkäneen kirkossa.
Liitteet:

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakea muutosta (KL 24:5).
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LASTENOHJAAJAN LOMAUTTAMINEN
Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely:

Lastenohjaaja Jaana Mäki-Mantila lomautetaan 13. 7. -22. 8. 2021. Syynä työsopimuslain 5 luvun 2. 12 § tarkoitettu
työntilapäinenvähentyminen.
LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikuhiksia: Lapsivaikutusten arviointi on tehty päätöstä valmisteltaessa. Kyseisenä aikana ei ole kerhoja.
Liitteet:

Päätösesitys: Hy\räksytään

lastenohjaajan lomautus.

Päätös: Esitylcsen mukaisesti.

Toimeenpano: Jaana Mäki-Mantila, Sari Janhunen
Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN

Esittely: Kiikkoneuvoston tekemästäpäätöksestätehdäänoikaisuvaatimus kirkkoueuvostolle. (KL 24:3)
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivänkuluessa tiedoksisaannista (KL 24:9, 1)
Päätöksestä,joka koskee vain vaknistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta (KL 24:5)
Tarkemmat ohjeet pöytäkirjanlopussa olevassa oikaisuvaatimusohjeessa
Päätösesitys: Annetaan oikaisuvaatimusohje.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)

93 §

KOKOUKSENPÄÄTTÄMINEN
Päätösesitys: Puheenjohtaja päättääkokouksen.
PäätBs: Pulieenjohtaja päätti kokouksen klo 20. 00

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)
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Kirkkoneuvosto

10. 5. 2021 §91.
1

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksen hakukiellot

Seuraavista päätöksistäei kirkkolain (1054 '1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusia, koska päätöskoskee vain valmistelua tai
tä\Täntöönpanoa. Julkisista hankinnoistaja käyitöoikeussopimuksistaannetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin l
kohdanmukaanhankintalain mukaista valitusta ei voi tehdäpäätöksestätai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan
hankintamenettelvn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, S2, 83, 84 86, 87, 88, 89, 90, 91
Oikaisuvaati m usoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koska päätöksestävoidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n l momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiinei
saa hakea muutosta valittamalla:

Pöytäkirjan pykälät:85.

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto

Kirkkolain 24 luvzin 3 §:n 2 momentin makaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdäpäätöksestä,joka alistetaan tuomiokapitulin tai
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhaku kiellot

I.Viranhaltijaei saa valittamalla hakeamuutosta viranomaisen päätökseenevankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun
lain (968/1974) 2 §;ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin lai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä
taikka viraiihaltijayhdistyksellä on oikeus panna asiavireille työtuomioistuimessa. Edellämainittua sovelletaan vain
viranhaltijaan,joka onjäsenenäsellaisessa viranhaltijayhdistyksessä,jolla on oikeus pannaasia.vireille työtuomioistuimessa, tai
sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti).

ILMuutostaei saahakeaoikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen,joka koskee väliaikaistaviran toimituksesta pidättämistä
(kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).

III.Seurakunnan jäsenellä ei ole oikeutta tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta päätöksestä,joka koskee toiseen henkilöön kohdistuvaa
diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
rV.Valittamalla ei saa hakea muutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista
(oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2 momentti).

V.Muun lainsäädännönmukaan päätökseenei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot

Hankintaa koskevista seuraa\fista päätöksistäei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n2 momentin nojalla saa tehdäkirkkolain mukaista
oikaisuvaatimusta eikäkirkollisvalitusta, jos asiakuuluu markkinaotkeuden touni\'altaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan, jos hankinnan arvo ylittäähankintalain25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysan-ot ilman arvonlisäveroa
laskettuna ovat:

60 000 6 (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut);
150 000 (rakennusurakat);

400 000 (hankintalain liitteen E 1-4 kohdassatarkoitetut sosiaali-ja ter^eyspalvelat);
300 000 (hankimalain liitteen E 5-15 kohdassa tarkoitetiit muut erityiset palvelut) ja
500 000 (käyttöäikeussopimukset).
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiintyytymätön voi tehdä kiqallisen oikaisuvaatimuksen. 127, 128.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdäänja yhteystiedot:
Pälkäneen kirkkoneuvosto

Käyntiosoite: Pappilantie 29
Postiosoite: 36600 PÄLKÄNE

Sähköposti:palkane.srkffievl. fi
Pöytäkirjan pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä14 päivänkuluessa siitä,kun asianosainenon saanuttiedonpäätöksestä.Oikaisuvaatimusaikalasketaan
päätöksentiedoksisaannista tiedoksisaanäpäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestätiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemäntenä päivänäkirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen

mCTkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistätiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestäkolmantena

päivänäviestinlähettämisestä,jollei muutanäytetä.Seurakunnanjäsenenkatsotaansaaneenpäätöksestätiedon,kunpöytäkirjaon
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettääpostitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänäennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinenviesti katsotaan saapuneeksi
viranomaiselle siUoin, kunse onviranomaisen käytettävissävastaanottolaitteessa taitietojärjestehnässäsiten, ettäviestiävoidaan
käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytäväilmi:
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asiaa hoitamiseksi
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisuapäätökseenvaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseenvaaditaan.

3

HANKINTAOIKAISU

Hankintaoikaisun tekeminen

Hankintayksikönpäätökseentai muuhun hankintamenettelyssä tehtyynratkaisuun,tyytymätönasianosainenvoi tehdä
hankintayksikolle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132-135 §). Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö: Pälkäneen seurakunta

Käyntiosoite:PappiIantie29
Postiosoite:36600PÄLKÄNE
Sähköposti: palkane. srk(Sjevl.H

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestätai muusta

hankintamenettelyssätehdystäratkaisusta.Oikaisuvaatimusaikalasketaanpäätöksentiedoksisaannistatiedoksisaantipäiväälukuun
ottamatta. Tiedoksiannonkatsotaantapahtuneen seitsemäntenäpäivänäkirjeen lähettämisestä,joUei sennäytetätapahtuneen
myöhemmin. Käytettäessä sähköistätiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinäpäivänä,jolloin sähköinenviesti
onvastaanottajan käytettävissätämänvastaanottolaitteessa siten, ettäviestiävoidaankäsitellä.Tällaisenaajarimhtanapidetäänviestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta

seikasta, jonkajohdosta sähköinenviesti (m saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää
postitse, lähetinvälityksellätai sähköisesti.
Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytäväibm:
oikaisua vaativan nimi sekätarvittavat yhteystiedot asianhoitamiseksi
tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisuapäätökseenvaaditaan
millä perusteilla oikaisuapäätökseenvaaditaan.
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Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
. VALITUSOSOITUS

a)

Kirkollis- ja haliintovalitukset

Seuraaviin päätöksiinvoidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu l, 13100 HÄMEENLINNA
Postiosoite: Raatihuoneenkatu l, 13100 HÄMEENLINNA

Sähköposti:hameenliiina.hao@oikeus. fi
Valituksen voi tehdämyös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
httDS://asiointi2. oikeus. n/hallintotuomioistu|met.

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallinto valitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaikaon 30 päivääpäätöksentiedoksisaannista.
KirkolUsvalitus aiisfusasiassa

Seuraaviin päätöksiinvoidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Näsilinnankatu26 (7.kra), 33200 TAMPERE
Postiosoite: NäsiUnnankatu 26 (7. krs), 33200 TA-MPERE

Sähköposti:tampere. tuomiokapitulK^evl.H
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki

Telekopio: 09 1S02350
Sähköposti: l"?^kpi^Uiiys^evLf|

Valitusaikaon 30 päivääpäätöksentiedoksisaannista.
Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitusaikalasketaanpäätöksentiedoksisaannistatiedoksisaantipäiväälukuun ottamatta. Asianosaisenkatsotaansaaneenpäätöksestä
tipHnn
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saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen

dedoksisaaniitodismkseen merkittynä aikana. Käytettäessä ia\-allista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon

päätöksestäkolmantena päivänäv-iestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, kun pöytäkirjaon asetettu yleisesti nähtäväksi.
b) Valitus markkinaoikeuteen

Valitus on tehtäväkirjallisesti 14 päivänkuluessa siitä, kun ehdokastai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa lcostevasta paatOKsestä
valitusosoituksilleen. Valitusaika lasketaan päätöksentiedoksisaannista tiedoksisaamipäi\'ää lukuun ottamatta.

Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankina- tai käyttöoikeussopimukseii hankinialain 130 §:n l tai 3 kohdan
nojalla noudattamatta odomsaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä
vaUtusosoituksineen.

Valitus markkinaoikeudelle on tehtäväviimeistäänkuuden kuukauden kuluessa hankiniapäätöksentekemisestä siinätapauksessa, että

ehdokas tai tarjoaja onsaanuttiedonhankintapäätöksestävalimsosoituksineenja hankiniapäätöstai valitusosoitus onollut olennaisesti
puutteellinen.

Ehdokkaantai tarjoajan katsotaansaaneenpäätöksestäoheisasiakirjoineentiedonseitsemäntenäpäivänäkirjeen lähettämisestä,jollei
sen näytetätapahtuneenmyöhemmin. Käytettäessäsähköistätiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneenvastaanottajalle sinäpäivänä,
jolloin sähköinenviesti on vastaanottajan käytettävissätämänvastaanottolaitieessa siten, ettäviestiävoidaankäsitellä.Tällaisena
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää.jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevaa on lisäksi kirjallisesti Umoitetta\ra hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hmkintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun haridniaa koskeva valitus
toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikönyhteystiedot ovat edellähankintaoikaisuakoskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksivalituksella voidaan saattaahankintalaissatarkoiteim hankintayksikönpäätöstai hanldntayksikön
muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikuusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi
valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee l) yksinomaan hankintamenenelyn

vahnistelua, 2) sitä, ettähankimasopimusta eijaetaosiinhankintalain 75 §:nnojalla tai 3) sitä, ettähankintalaig-93 §:ssätarkoitetun
ft A.
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kokonaistaloudeUisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon
Markkinaoikeudenyhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudeUeosoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, OOS20 HELSINKI

Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeusfäioikeus. fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://a_S]iomti2. oikeus. H/haIUntotuomioistuimet.

VALITUKSEN SISÄLTÖJA LIHTEET, VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA ODCEUDENKÄYNTIMAKSU
Valituksen »isältä
Valituksessa on ilmoitettava:

valittajan niinija yhteystiedot
postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin Uittyvät asiakirjat voidaan lähettää
sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätösvoidaan antaa tiedoksi sähköisenäviestinä
päätös,johon haetaan muutosta

miltä kohdinpäätökseenhaetaanmuutostaja mitämuutoksia siihenvaaditaantehtäväksi
vaatimusten, pemstelut

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Josvalittajanpuhevaltaakäyttäähänenlaillinen edustajansa tai asiamiehensä,myöstämänyhteystiedot on Umoitettava. Yhteystietojen
muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ihnoitettava viipymättä vaUtusviranomaiseUe.
Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:

valituksen kohteenaoleva päätösvalitusosoituksilleen

selvitys siitä,milloin valittaja on saanutpäätöksensätiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisenajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiseUe.
Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse esittää
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssätarkoitetuissa tilanteissa.
Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessämainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettääpostitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat onjätettävä niin ajoissa, ettäne ehtivät perille valitusajan
viimeisenä päivänäennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinenviesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle siUoin, kun se on
viranomaisenkäytettävissävastaanottolaitteessa tai tietojärjestehnässäsiten, ettäviestiävoidaankäsitellä.
Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuimnaksulaia (1455/2015) 2 §:nnojallamuutokseiAakijalta peritäänoikeudericäyntimaksu,jollei lain5, 7, 8 tai 9 §:stä
muuta johdu. Tuomioistuimnaksulain 2 §:ssäsäädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018)
l §:n mukaan oikeudenkäyntimaksu hallintn-oikeudessa on 260 ja markkinaoikeudessa 2 050 . Käsittelymaksu markkinaoikeudessa

on kuitenkin4 100 Joshankinnanarvoon vähintäänl miljoonaa euroaja 6 140 ,jos hankinnanarvo onvähintään10miljoonaa
euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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