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KOKOUKSEN AVAAMINEN
Esitys: Puheenjohtaja avaakokouksen.
Päätös:Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)
128 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Erittely. Kirkkojärjestyksen 9 luvun l §:nmukaankirkkoneuvosto päättääkDkoontumisensa ajanja
paikan.Kirkkoneuvosto kokoontuu myös,milloin puheenjohtaja katsookokouksen taipeellisekai tai
vähintäänneljäsosajäsenistäsitäkirjallisesti pyytääilmoittamansa asiankäsittelemistävarten.
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällätavalla. Samalla onkokouksesta

ilmoitettavamyöskirkkovaltuustonpuheenjohtajallejavaiqiulieenjohtajalle.
Joskirkkoneuvostonjäsenhaluaasaattaajokinasianneuvostonkäsiteltäväksi,hänenonannettava
asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa
kokouksessa. Kokouksessa voi aloitteen tehdäsuullisestildn.
Kokouskutsut on postitettu 6. 8.2021.

Päätösesitys:Kirkkoneuvosto toteaakokouksenlaillisestikoolle kutsutuksija päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)
129 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIENVALITSEMINEN

Esittely: Kirkkoneuvosto valitsee kaksipöytäknjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Tarkastamisessanoudatetaanaakkosjärjestystä.

Päätösesitys: Valitaan Jukka Lehto ja Kati Pinola
Päätös: Esityksenmukaisesti

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

130 §

PÖYTÄKIRJANNÄHTÄVILLÄ
PFTÄMINEN
Esittely: Tarkastettu pöytäkirja tai ilmoitus siitätulee asettaa nähtäväksiseurakunnan ilmoitoataululls

vähintään14päivänajaksi. (KL25 luku 3 §)

Päätösesitys:Kiridameuvostonkokouksentarkastettupöytäkirjapidetäänyleisestinähtävänä
knkkoheiranvirastossa 13. 8.2021 lälitien. Nälitävilläolosta ilmoitetaan knkkoherranviraston
ilmoitustaululla.

Päätös:Esityksenmukaisesti

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

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakea muutosta (KL 24:5).

131 §

TYÖJÄRJESTYKSESTÄPÄÄTTÄMINEN

Esittely: Asiatotetaanesityslistalle puheenjohtajan määräämäänjärjestykseenja käsitellään,jollei
neuvosto toisin päätä,esityslistan mukaisessajärjestyksessä.

Päätösesitys:Käsitelläänasiatesityslistan mukaisessajärjestyksessä
Päätös: Esityksen mukaisesti

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)
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132 §

12.8.2021

LUOPIOISTENHAUTAUSMAAKATSELMUS
Vahnistelija: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara

Esittelijä: JariKemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittely:
Pälkäneen seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö
16 § Hautausmaan katselmus

Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten
katselmus suoritetaanvuosittain.

Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä,

joihin Luopioisten kappeliseurakunnm kappelmeuvostonja hautausmaiden
hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekätehdyt
havainnot antavat aihetta.

Erityisesti katselmuksessa todetaan,

l) onkohautaustoimenohjesääntöäjavahvistettuahautausmaankäyltösuunnitelmaa
noudatettu;

2) onko hautakirjmpito yhtäpitävähautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden
kanssa;

3) onkoyksityisiähautojakmmostetiuja hoidettu ohjesäännönmukaisesti
ja

4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen
määräystenmukaista.
Katsdmuksesta laaditaan pöytäkirja.

Luopioisten kappelineuvoston ohjesääntö

12 §
Kappelineuvoston tehtävänäon

8)valvoajahoitaakappeliseurakmmm kirkkoaja hautausmaatakirkkoneuvoston antamienohjeiden
mukaisesti

Kirkkoherra on kutsunut kappelineuvoston jäsenet katsehnukseen
Kirkkoneuvosto suoritti kokouksessaan 5/2020 § 71 Luopioisten hautausmaan katsehnuksen.

Tilaisuuden aluksi puutarhuri AstaForssn-ömkertoi yleisesti hautausmaankunnosta.
Todettiin seuraavaa:

sankarihautausmaa onhyvin hoidettuja kaunis, erityisesti kiitosta saikukkaistutukset.
sankarihautausmaan pensasaila onbyvm leikattu ja siisti. Siperian hemepensas aidan
vanhenemiseen ja risuuntumiseen kiimutettiin kuitenkin huoiniota.
hoitokauden aikana Luopioisten hautausmaan miehitys on ollut riittävä

uumahautausmaan tulevaa paikkaa katseltiin. Luopioisten hautausmaalle on ollut suumutteilla
uumahautausalue. Tälle alueelle tulisi uumahautoja, joihin omaiset voivat laittaa

hautamuistomerkin. Luopioistenhautausmaallaon olemassasirottelualue. Tälle alueelle
voidaan haudata tuhkat niin, että omaiset eivät tiedä tarkalleen paikkaa mihin tuhkat on

haudattu(Hautaustoimilaki).Alueellaonmuistolaattqjavartenkivi,johonkaikkienalueelle
haudattujen laatatvoidaankiinnittää.Uumahautausalue suunnitelma liitteenä, lupa-asiavielä
selvitettävänä.

vanha hautausmaa niitetään niittykukkien kukinnan jälkeen

huoltorakennuksen pienuus puhutti edelleen. Aidan todettiin olevan hyvä ratkaisu. Peittää
hyvin kompostialueen.

haravointitalkootjäivätpitämättäkoronantakia. Tämätyöllisti alkukesästähautausmaan
työntekijöitänormaalia enemmän.

kirkonsisäänkäynnithyvinsiistit,pensasaitaluiskanvierestähyvinleikattu,pääovellakauniit
ruukkuistutukset

vanhoistapuistatodettiin, ettäniitäkaadetaantarpeen vaatiessapitkinvuotta.
kuntaontekemässänäytelmäkatostahautausmaaalueennaapimin. Tästätehdäänlausunto,
kun seurakunnalle tulee kysely asiasta.
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hautausmaan pienoistraktori on ollut kesän aikanauseasti korjattavana. Keskusteltiin
Ratassalon testamentävarojen käytöstä uuden pienoisä-aktorm hankmtaan. Asta Forsström on

vuonna2019perustellut koneenhankintaa:helpottaakäytävienhoitoaja siistinäpitämistä,
ruohonleikkuutaja hiekanja mullan kuljettamista sekäkastelun helpottamista ja
nopeuttamista.

todettiin, että yksityinen hautausmaa alue on nyt siististi hoidettu.

päätettiinhyväksyälukollisen kaapinhankintakasvinsuojeluaineille sekälukollisten

henkilökohtaistenlokeroidentilaaminen.Lisäksihyväksyttiinehdotusseurakunnanlogolla
olevient-paitojen tilaamisesta ensikesänhoitokauttavarten kaildlle hautausmaan
työntekijöille. Asta Foraström ottaa nämä asiat hoitoonsa.

sosiaalitiloissa ei tälläkertaa käyty, mutta työntekijöiden eväitävarten on nyt hankittu
kunnollinenjääkaappi.
Todettiin, että hautausmaan yleisilme on siisti.

Todettiin, ettähautausmaalla onvaarallisesti kallistuneita hautakiviä,annetaanhaudanhaltijoille
kehotus oikaista hautakivet.
Hoitokauden 2021 aikana on toteutuneet seuraavat kohdat:

o

Uumahautausalueen tarvetta on selvitetty: Uumahautapaikknja onjäljellä vuosilcymmemksi nyt

olemassaolevillaalueitta.Lupa-asiaaonselvitettyJonnaJuutilaiseltajavastaukseksionsaatu,että
erillistä lupaa ei tarvita. Alue onjo hautausmaata.

o

Luopioisiinonhankittu Stiga-ruohonleikkmija siihenperäkmy. NämähankittiinRatassalon
testamenttivaroilla. Peräkärryn toimitus viivästyy ja se on luvattu toimittaa elokuun loppuun. vanha
Kubota on tästä syystä vielä käytössä Luopioisissa tämän kesän.

o

Luopioisten hautausmaalle onhankittu lukollinen kaappi henkilökohtaisten tavaroiden säilyttämistä

o

varten.Lokerokaappionsijoitettunakirkonalakerrassataukotilanläheisyydessä.
Hautausmaa-alueeltaonkaadettuviimesyksynämuutamiahuonokuntoisiakoivuja.Kannotjyrsittiin
pois syksyn aikana.

o

Vaarallistahautakivistäon ilmoitettu sekäkirjeitse, ettäkorjauskehotuksella haudoilla.

LAVA:Tässäpykälässäkäsitellylläasiallaeiolekirkkojärjestyksen23luvun3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:

PäätSsesitys:
KirUmherra esittää, että

l.

Kuullaanpuutarhuri Asta Foisströmiä

2.

Todetaanvumehautausmaakatsehnnksenjälkeentehdyttoimeiqi

iteet

3. Suoritetaan ohjesäännömnukamenhautausmaakatsehnus

4. Sihteerilaatiikatsehnuksesta muistion,jokahyväksytäänseuraavassakokouksessa.
Päätös: Esityksen mukaisesti
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)
133 §

TOMMOLAN HAUTAUSMAAKATSELMUS
Valmistelija: JariKemppainen, TainaVäisäsvaara
Esittelijä: Taina Väisäsvaara

Esittely:
Pälkäneen seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö
16 § Hautausmaan katselmus

Knkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten
katsehnus suoritetaanvuosittain.

Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä,
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joihinhautausmaidenhoidostavastaavanviranhaltijan tekemätesitykset sekätehdyt
havainnot antavat aihetta.

Erityisesti katselmuksessa todetaan,
l) onko hautaustoimen ohjesääntöäja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa
noudatettu;

2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden
kanssa;

3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti
ja

4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen
määräystenmukaista.
Katseknuksesta laaditaan pöytäkirja.

Kirkkoneuvosto suoritti 15. 7. 2021 § 115 Tommolan, vanhan hautausmaan ja sankarihautausmaan
katseknuksen kokouksessaan Katsehnuksessa oli mukana puutarhuri Asta Forsströmja Tommolan
hautausmaan esimiesTimo Starck.

Vuoden 2020 hautausmaakatselmuksen jälkeen on tehty seuraavia toimenpiteitä:

Osittain siiirytty letkukasteluun, Tommolassa autoa ja peräkänyä käytetään maa-aineksenja
kompostiaJneksen kuljetuksiin.

Puuston kuntoa on selvitettyjä muutamia puita on kaadettu viime syksynä.

Kappelille sakastinyhteydessäolevaanhuoneeseenonhankittu lukolliset kaapittyöntekijöiden
henkilökohtaisia tavaroita varten.

Kasvinsuojeluaineille onhankittulukollinen asetusten mukainenkaappija lisäksiuusittu
kasvinsuojeluun liittyvät asianmukaisetsuojavarusteet. Astaon suorittanut kasvinsuojelututkinnon.
Hautausmaantyöntekijöille onlaadittuperehdytyskansio ja työntekijöidenperehdytykseen on
kiinnitetty huomiota.

Kompostialueelle onistutettu mäntyjätarkoituksena maisemointija samalla tarkoius estää
kompostoitavan materiaalin kerääminen suoraan käytävän päähän.
Tänäkesänäkummallakin hautausmaalla on työnjohto paikalla.
Puistohautausmaalla kaatunut yksi puu kiviaidalta, Norokorpi hoitaa puun pois. Kiviaidan kunto on
huonoja monesta kohdastakiviaita on sortunut.
Tommolan hautausmaalla tapahtui hautarauhan rikkominen: Tommolan hautausmaalla rikottiin
hautarauhaa25.6-27.6. välisenäaikana. Alueella kaadettiin 10 hautakiveäja rikottiin lisäksi
muistoesineitä muutamalta muulta haudalta. Asiasta on tehty rikosilmoitus 27. 6. sähköisestija
tiedotettu asiasta hautaoikeuden haltijoUle puhfilimitse tai kirjeellä.
Muistio:
Katselmuksessa tehtiin seuraavat huomiot:

Vanhankompostialueenpaikalle istutetut männytrajaavatkompostialuettaja tekevät yleisilmeestä
sustm.

Varaston siisteyteen on kiinnitetty huomiota ja ylimääräisiä tavaroita on hävitetty. Varastoon on
tehty hyllyjä parantamaan järjestystä ja työturvallisuuta. Varastotilojen yleisibne siisti.
Yleisilmeeltäänhautausmaaon siistija hyvin hoidettu.

Juhamiusviikonloppunahautausmaallarikottiin hautarauhaajaasiastaontehtyrikosihnoitus.
Hautarauhanrikkomisen jälkiänäkyi vielä hautausmaalla jonkin verran.
Hankitaan hautausmaille koiranulkoilutus kielletty-kyltit

Kirkkoherra totesi, että suntion haudalta puuttuu kukka, istutetaan heti seuraavana päivänä.
Käsiteltiin ruumishuoneen kylmälaitteiden korjausta ja mahdollista kyhnälaitteen hankintaa.
Muistolehtoalueelle mietittiin paikkaamuistoesineille. Omaistentuomat muistoesineet nyt
sekavasti alueella, paikaksi kaavailtiin alueen takareunaa.
Hautausmaalle kaivataan vetäviä leikkureitaja kevyempiä trimmereitä, kottikän-yjen uusimista ja
työkalujen päivitystä.

Tarkasteltiin auton hankintaa ja käyttöä hautausmaalla sekä työntekijöiden käytössä liikuttaessa eri
kiinteistöihin. Autoa perakärryineen käytetään hautausmaalla kompostijätteenja maa-ainesten
kuljetukseen.

Hautausmaan osastojen merkitsemistä suiumiteltiinja aletaan selvittää asiaa.
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Käytävienhoitotasoksi määriteltiinse, ettäpääkäytävätpidetäännykyisellätasolla. Käydäänläpi
vuosittain ja poistetaan kasvusto pääkäytävien alueelta.

Vanhallapuistohautausmaalla on kaatunut yksi koivu. Kaatuneenpuunjälkien siivous on tilattu
Norokorvelta. Alueelta pitääkaataay^sivaahteraja yksi koivu. Sortuneenkiviaidankiviä
nostamaanetsitäänsuorittajaa. Alueen heimkkoa on niitetty kertaaUeen. Seurakunta on hoitanut
alueelle haudattujenpappienhautojaja istuttanut niille kesäkukatentiseen tapaan.
Vanhanpuistohautausmaanalueen osaltaoli keskustelua hautausmaa-alueenkäytöstä
tulevaisuudessa muistolehtona.

Kirkkopihanja sankarihautausmaanyleisilme siisti. Pääsisäänkäynnmkohdallakiviaita on osin
liikkunut poispaikoiltaansamom sankarihautamuistomerkin vieressäoleva kiviaita.
Pääsisäänkäynnm käytävällä ja aidalla sammalta, poistetaan kasvusto.

Kiviaidassakiinni kasvavakoivupäätettiinkaataaja korjauttaa kiviaita. Molemmin puolm
kasvavat Siperianhemepensaatpäätettiinpoistaaja istuttaa kirkolle päinkatsoen käytävän
vasemmalle puolelle havuryhmä. Suunmttelu Asta ForsströmjaTimo Starck.
Kaatuneidenmuistomerkin vieressäoleva kiviaita vaatiikorjaamista. Selvitetäänmuistomerkin
takanakasvavan isonpuunkaatamistaja risukon siistimistä siltä osin, kun se on seurakunnan
maalla. Muistomerkin juuressa jonkin verran rikkaruohokasvustoa. Poistetaan ja siistitään.
hautakivet poistetaan Oskarintien alueelta

LAVA: Tässäpykälässäkäsitellylläasialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutulcsia.
Liitteet:
Päätösesitys: Hyväksytään muistio
Päätös: Esityksen mukaisesti
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)

irjantarkastajien numkirjaimet

-J(L

Huomioita:

Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU

PÄLKÄNEENSEURAKUNTA

ESFTySLISTA

Luopioistenhautausmaa

PÖYTÄKIRJA

134 §

KOKOUS 08/2021
12. 8. 2021

Sivu 8 / 23

KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2022
Valmistelija: Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Taina Väisäsvaara
Erittely:

KL 15:2
Kirkollisvero. Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan l §:ssä
mainittuihin menoihin (seurakunnan tehtävien toteuttamiseen, maksut kirkon keskusrahastoon).

Se määrä,mikäkirkkovaltuuston vuosittain hyväksymäntalousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi
tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkoUisverona.

Kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain tuloveroprosentm. Tuloveroprosentd vAvistetaan lähimpään0,05
prosenttiyksikköön.

Kirkollisveron suorittamisen perusteista määrätäänerikseen.
KJ 15:3
Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävienhoitamiseenja toiminnalUsten tavoitteiden edellyttämät
määrärahat. Tuloarviona siihen on otettava kirkkolain 15 luvun 2 §:ssä tarkoitettu kirkollisvero, siihen
liittyvät veronosuudet sekä seurakunnan muut tulot. Sen lisäksi siinä on osoitettava, miten seurakunnan
rahoitustarve katetaan.
Valtionrahoitus tilitetään kunnan väkimäärän suhteessa kirkkohallituksen kautta.

Pälkäneen veroprosentti oli vuonna 2020 1, 8%, Tampereen hiippakunnan keskimääräinen veroprosentti
oli l , 66% ja koko maan keskimääräinen veroprosentti oli l , 68%. Hiippakunnan korkeimmat
veroprosentit olivat vuonna 2020 Humppilassa ja Ypäjällä 1,9 %. Suomessa 25 seurakumiassa
veroprosentti on 2%.

Heinäkuun loppuun mennessä on seurakunnalle tilitetty 809 yU3 euroa klrkollisveroja, joka on 3, 3 %
enemmän kuin vuonna 2020 samaan aikaan. Vuoden 2020 verokertymä
l 228 929 euroa, arvio vuoden 2020 verokertymästä oli l 200 000 euroa. Vuoden 2021 verotulo

talousarviossa oli verotulot arvioitu n. 3 prosenttia suuremmiksi kuin edellisenä vuotenaja näyttääsiltä,
ettätuo arvio toteutuu koronastahuolimatta hyvin. Verotulojen odotetaan laskevankirkkohallituksen
tilastojen makaann. 1, 8 % vuonna 2022. Tämätarkoittaa n. 22 000 euron laskuakirkollisverotuloihin.
Tälläperusteella arvio v. 2022 verokertymäksi olisi l 220 000.
Verokertymään vaikuttavat kunnan asukasmäärän kehitys, ikärakenne, asukkaiden talokehitys ja
ihmisten sitoutuminen seurakuntaan. Verotuloissa on odotettavissa todennäköisesti maltillista laskua
tulevina vuosina. Kunnan asukasluvun ei odoteta nousevan. Ikärakenteeltaan Pälkäneettä on vähän

lapsiaja nuoria suhteessa keski-ikäisiinjaikääntyneisiin.Tämäosaltaanhirvaa kirkoUisverotulon
säilymistä kaupunkiseuiakuntia paremmin entisellä tasotta, koska työttömyys ei kasva samaa vauhtia
suhteellisen suuren eläkeläisten määränjohdosta. Pälkäneellä kunnan väestöstä seurakuntaan
sitoutuneita on suhteessa hyvin verrattuna samankokoisiin kuntiin, laskua on kuitenkin n. l %
vuosittaia

Veroprosentm nostoon sisältyy imagoriski. Ensi \ruoden talousennusteet näyttävät Finanssialan
keskusliiton mukaan bruttokansantuotteeseen 3 % kasvua. Kuluttajahinnat nousevat saman ennusteen
mukaan l ,4 % Ja investointien hinnat nousevat n. 3, 2 %. Työttömyyden arvioidaan laskevan 0, 8 %.
Seurakunnan teettämän vuonna 2020 valmistuneen tutkimuksen makaan 17 % jäsenistä on kertonut
harkitsevansa kirkosta eroamista; vakavasti eroamista on harkinnut 7 %. Näihin arviomteihin perustuen
kirkollisveroprosentin nosto ei ole perusteltua.
Seurakunnan ensi vuoden henkilöstökulujenja ostopalveluiden yhteenlaskettuihin menojen oletetaan
pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2021. Suvouksen osalta on edelleen epävarmaa, Järjestetäänkö se
osa-aikaisen työntekijän voimin vai ostopalveluna. Siivouksen tarvetta mitoitetaan loppuvuoden aikana.
Yksi säästökohde on kiinteistöt. Seurakunnalla on jäsenmäärän suhteutettuna kiinteistöjä ja niistä
johtuvia menoja paljon. Kiinteistöjen korjaustarve on suuri jo nyt. Vanhentunut tekniikka aiheuttaa
ylimääräisiä ja hallitsemattomia kuluja. Näihin kuluihin voidaan varautua aloittamalla

kimteistöstrategian toteuttaminen ja tilaratkaisut niin, ettäne vastaavat tulevaisuuden tilahaasteisin
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mitoittamalla tilatriittäviksi mutta ei liianisoiksi. Kimteistöstrategianpäivitlämisttja soveltamista
jatketaan vuosittain.

Toimintaavoi ollatarvetta sopeuttaa, mikälikoronatilanne edelleen säilyynykyisellätasolla taipahenee
entisestään. Tämän kuluvan vuoden aikana henkilökunta on sopeuttanut toimintaa muuttuneiden
tilanteiden mukaanja kehittänyt uusia tapoja kohdata seurakuntalaisia. Tuleva vuosi haastaa kuitenkin
henkilöstöäja siitäjohtuen työhyvinvointiin tulisi satsata vähintäänsamalla tasolla kuin kuluvana
vuonna.

LAVA: Tässäpykälässäkäsitellyllä asialla on, kirkkojäqestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

Lapsivaikutuksienarviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 12. 8.2021

Liitteet:

Päätösesitys: Talouspäällikkö esittääkirkkoneuvostolle, ettäkirkollisveroprosentti pidetäännykyisessä
1,8 %.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
Toimeenpano: Kirkkovaltuustoon

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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KORONARAJOITUKSET ELOKIXSSA
Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelyä: Jari Kemppainen
Esittely:

Tampereen hiippakunta 31.7.2021/Terhi Törmä
LSSAVIon tehnyt ja tiedottanut tilojen käyttöäsekäkokoontumista koskevat rajoituspäätökset
Pirkanmaan alueelle ajalle 5. -29. 8. 2021.
Tilojen turvallinen käyttö

Päätösvelvoittaa toimijat varmistamaan, että tiloissa, joita sisällä käyttää yU 10ja ulkona yli 50 henkeä,
lähikontaktin välttämmen on mahdollista. Lisäksitoimijoita velvoitetaan kirjallisen suunnitelman
tekemiseen terveysturvallisuuden toteutumisesta. AVIn sivuilla UKK-kysymyksissä on tarkennuksia
sekä ohje suumutelman tekemisestä. Yhteistyö paikkakunnan tartuntatautilääkärin kanssa auttaa
arvioimaan esimerkiksi rippikoululeirien turvallisuussuuimitelman laatimista sekätarvittavia
toimenpiteitä. Rippileirit voidaan siis viedä loppuun myös 5. 8. Jälkeen, kunhan päätöksen edellyttämät
asiat huomioidaan järjestelyissä. Keskusteluyhteys koteihin on edelleen tärkeä, sillä monien
kysymysten keskelläkaivataan turvaUisuutta.
Kokoontuminen

Lisäksipäätösrajoittaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Punkalaitumen alueilla osallislujamääräii
sisätiloissa 10 henkilöönja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa 50 henkilöön ajaksi 5. 8.-.29. 8. 2021. Jos
terveysturvallisuus varmistetaan Terveyden Jahyvmvoumin laitoksen ja opetus-ja kulttuurimuusteriön

hygieniaohjetta noudattamalla, myössuurempia tilaisuuksia voijärjestää.Kokoontumisissa ei siis ole
henkUömäärien ylärajaa, kunhan etäisyydet voidaan säilyttää.
Seurakunnissa

Seurakunnissa on koko pandemian ajan toimittu vastuulUsesuja edelleen on hyvät edellytykset soveltaa
annettua määräystä. Isot kirkkotilatja salit mahdollistavat yli 10 hengen kokoontumisen väljästi,
koronaturvallisuutta noudattaen. Jumalanpalveluksia voi siis viettää avoimin ovin siten, että paikalla
olevilla on tosiasiallinen mahdollisuus etäisyyksiin, käsihygieniaanja muuhun OKM:nja THL:n

edellyttämään koronaturvallisuuteen. Sama soveltamisohje koskee kirkollisia toimituksia ja muita
kokoontumisia. Henkilömäärän ylärajaa turvavälein toteutetulle kokooutumiselle ei ole, mutta tilanne
edellyttää toki harkintaa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ohjaa myös yksityistilaisuuksissa noudattamaan vastaavia toimia kuin
julkisissa kokooulumisissia.

Jotta päätöksenedellyttämä koronaturvallisuus toteutuu, olennaista on:
-suunnitehna tilojen koronaturvallisesta käytöstäja tilaisuuksien koronaturvalUsudesta
-kirkon tai muun tilan ovella ohjausja penkkienmerkinnälläuirvavälienosoittaminen
-käsihygieniantoteutuminen (käsidesi,peseytymismahdollisuus)
-viesti siitä, että vain terveenä osallistutaan
-maskien käytön voimakas suositteleminen

-vannistus, ettäjokainen tilaisuudenvastuuhenkilö tietääohjeetja kykenee tarvittaessa
ohjaamaanihmisiäniiden makaan
-lisäksi tanuntatautilain yleinen huolellisuusvelvoite edellyttää esun. tilojen puhdistamisen
tehostamista

Avoimet ovet ja yhteinen huolenpito

Seurakuntientyötä,avoimia oviaja ihmistenkohtaamisiatarvitaan,joten toimintaaja
koolle tulemista ei tule rajoittaa enempääkuin on välttämätöntä. Myös palvelut, kuten
kirkkoherranvirastot tai diakoniavastaanotot, toimivat normaalisti.

Kirkkoherra on laatinut suunaitehnat tiloihin, tiedottanut rajoituksista työtekijöilleja seurakunnalle.
LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkqjärjestyksen 23 luvun 3 § :ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
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Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL24:5)
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JÄSENMÄÄRÄN,
TOIMINNANJA TALOUDENSEURANTA
Valmistelija: Jari Kemppainen. Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittely:

Kesäkuun lopussa jäsenmäärä oli 4849, vuoden alussa j äsemnäära oli 4886. Jäsenmäärä on pienentynyt
kuudessa kuukaudessa 37 jäsenellä.

Kastettuja vuodenalustaonollut 10, seurakuntaanliittyneitä 6, kuolleita 36, seurakunnastaeromieita
15, muuttotappio -2 jäsentä.

Koulun aloittavia 7-vuoUaita seurakunnan jäseniäon 39,joista 8 Luopioisten kappeliseurakunnan
alueelta.

Tammi-toukokuussa järjestettiin 1022 tapahtumaa, joissa oli 13 150 osallistujaa.
Tammi-kesäkuun

toimintatuotot olivat 114 770 6
Toimintamenot-593 135
Toimintakate - 478 365

Verotulot 690 612
Vuosikate 214 272
Verotulojen kehitys
Pälkäneen seurakunnan heinäkuun veroulot 118 481 maksettu määrä 103 951 . Alkuvuoden

verotulot 809 093 . Muutos vuoden takaiseen - 3, 5 % ja kalenterivuoden alkuun -t- 3,4 %.
Koko kirkossaverotulot nousivat vuodentakaiseen4,9 %

ja kalenterivuoden alusta 5 %,

LAVA: Tässäpykälässäkäsitellylläasiallaei olekirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssälarkoiiettuja
lapsivaikutuksia.
Lutteet: l Yleisraportti 06/2021.
2 Henkilöstöraportti 06/2021

Päätösesitys:Merkitääntiedoksi
Päätös:Esityksenmukaisesti
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakea muutosa (KL 24:5)
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EHTOOLUSAVUSTUSLUVAT

Valmistelija: JariKemppainen
Esittelijä: JariKemppainen
Esittely:

JanneVesto on esittänyt 10. 6.2021, että opettaja Sanna Teivaala-Luckilleja kesäasukas Jouko
Seppälällemyönnetäänlupa avustaa ehtoollisessa Pälkäneensrfcssa. Molemmat ovat aktiivisia

seurakuntalaisiaja Joukollaonlupamyöskotiseurakunnassam Toölössä.Kirkkoherra ontehnyt
myönteisen päätöksen05. 08. 2021, päätökseD/poytäkirjanpykäB: 3/5/2021. Vuoden 2022 loppuun.
Piispainkokouksen soveltamisohjeet:

Knkkojärjestyksen (1055/1993) 2 luvun 12 §:n2. Kirkkohem voi myöntääevankelis-luterUaisen
kirkon konfumoidulle, kristillisestä vakaumuksesta tunnetulle jäsenelle oikeuden avustaa ehtoollisen
jakamisessa

Ehtoollisen jakamisen avustamisessa on kysymys seurakunnan hengellisestä tehtävästä. Avustavalta
maallikolta edellytetään, että hänon evankelis-luterilaisen kirkon konfinnoituja kristillisestä
vakaumuksesta tunnettujäsen. Oikeusavustaaehtoollisenjakamisessaonvoimassavainsiinä

seurakunnassa,jossaseonmyönnetty.Avustajaneisiltitarvitseollasenseurakunnanjäsen.On
mahdollista,ettäkirkkoherramyöntääluvanmyösmuunevankelis-luterilaisenkirkonjäsenelle,joka
täyttää säännöksen mainitsemat edellytykset Myönnetty oikeus on voimassa kunnes kirkkoherra sen
päätökselläänperua

Kirkkoherraonvastuussapyhiensakramenttienoikeastahoitamisestaseurakunnassa(KJ6:34,2). Hän
toimiiseurakunnassavirkavastuulla.Kirkkoherramyöntääluvanavustaaehtoollisenjakamisessa.
Kirkkoheiramyöntääehtoollisavustamisoikeudetkiijallisestijaliittäänepäätösluetteloonsekäsaattaa
ehtootlisavustamisoikeudet

larkkaneuvoston tietoon. Näin neuvosto voi halutessaan herättää

keskustelunkäytännönsoveltami-iperiautteista.Piispajatuomiokapitulivalvovatsaamatomtaja
jmmhmpalveluselämää.Kirkkoherranonhuolehdittavamyössiitä,ettäseurakunnanmuutpapitsaavat
tiedonmyönnetyistäluvista,jotta myösyksittäisenjumalanpalveluksen toimittava pappivoi tarvittaessa
kutsua luvan saaneen henkilön avustamaan ehtoollisen jakamisessa. Papintehtävänäon aina ehtoollisen
toimittaminen, asetussanojenlukeminenja ehtoollisaineidenpyhittäminen. Pappijakaapääsääntöisesti

leivänjamaallikkoavustajaviimn.Kirkkoherrantuleehuolehtiasiitä,ettäehtoollisenjakamisessa
avustavat maallikot saavat riittävänjumalanpalveluksen j a ehtoollisen teologiaa koskevan koulutuksen
sekäehtoollisenjakamisenkäytäntöönperehdyttävänopastuksen. Tämäantaaasianomaisille tarvittavat
vdmiudetja korostaa tehtävän merkitystä. Oman seurakunnan toimimum ehtoollisenvietoksi katsotaan

myössellainen tilaisuus,jokajärjestetäänretkitai leiriryhmälle esimerkiksi leirikeskuksessa, vaikka
tilaisuus on toisen seurakunnanalueella.

LAVA:Tässäpykälässäkäsitdlylläasiallad olekirkkojärjestyksen23luvun3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti
Toimeenpano:
Muutoksenhaku:
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TOIMINTA-JATALOUSSt-UNXITELMANLAATIMINEN
Valmistelija: Taina Väisäsvaara,JariKemppainen
Esittelijä: Taina Väisäsvaara,JariKemppainen
Esittely:

ToimintajataloussuunnitelmarakentuuvoimassaolevUlestrategioillejaedellisenvuodenarvioimlle
(Toimintakertomus 2020)
Vuoden 2020 toiminnan strategiset painopisteet olivat Kaste ja Korona-ajan senjälkeinen toiminta.

Kirkkohallitus on hyväksynyt koko kirkolle Ovet auki-strategian, jota myös seurakunnan tulee omalta
osalta soveltaa vuosina 2022-2026.

HenkUöstokuIut ovat suuri menoerä, 58 % verotuloista. Heridlöstökuluja on sopeutettu jättämällä

täyttämättäkaksinuorisotyönohjaajanvirkaa,kanttorinvirkajasuntiontehtävä.HenkilöstökuluUiin
vaikuttaa vakituisen henkilökunnan lisäksi sijaisten palkkaaminen ja toimituspallckiot. Jos

henkilökuntaaedelleenvähennetään,joudutaanmahdollisesti lisäämäänsijaistenja toimituspaUddoisten
osuutta, ulkoistamaantoimintoja tai supistamaantoimintaa. Samallatuleejatkaa
yhteystyömahdollisuuksien selvittämistämuidenseurakuntienkanssa.
Kiinteistöjen ylläpito- ja korjauskulut muodostavat toiseksi suurimman osanPälkäneen seurakunnan
kuluista. Seurakunmlle on tullut helmikuussa 2021 uusi kiinteistöstrategia malli, jossa on asetettu

tavoitteeksi 10 vuodenpäähänulottuva kiinteistövisioja sille toimiva strategia. Seurakuntamme
haasteenaonkiinteistö-ja rakennuskiumankasvavakorjausvelka sekäkasvavatylläpito-ja

korjauskulut.Uudenstrategiamallinprosessikuvausauttaaasettamaanoikeatjahyvätkiinteistöihin
liittyvät tavoitteet sekä määrittelemään toimenpiteet, joilla avoite saavutetaan.
Prosessintarkoituksena on huomioidatulevien vuosien kirkollisverotuotot, väestö-jajäsenennusteet

sekä inventoimaan olemassa olevan kiinteistökaimanja korjausvelan. Tämä mventointi on tehtyjä

korjausvelka on arvioitu nykyisessäkiinteistöstrategiassamuutama vuosi sitten. Arvioinnissa
kiinnitetään huomiota rakennusten käytön kehittämiseen, ylläpitoon ja rakennuksista luopumiseen.

Huomiotapitäisikiinnittäämyöshuomiotakorjausvelanlyhentämiseen,energiatehokkuuden
lisäämiseen, hiilineutraaliuteen, sekä hyvän ja terveellisen sisäilmaston luomiseen.

Kiinteistöstrategiassahuomioidaantoimintaympäristöja senmuutokset Toimintaympäristöön
vnilciinavat väastnenmKte. iäsenmääräia iäsemnääränkehitys, seunikmmantulotja menot sekäniiden
kehitys ja kiinteistömenotja niiden kehitys.

Seurakunnan kiinteistöt jaetaan kirkollisiin rakennuksiin, hautaustoimen rakennuksiin sekämuihin
rakennuksiin (nämämuut rakennukset jaetaan vielä kappeleihinja muihin kirldcorakeimuksiin,
seurakuntataloihin, leiri- ja kurssikeskusrakennuksiin sekämuihin rakennuksiin ja ulkoialcenteisiin).
Uusi strategiamalli haastaakäyttöasteajatteluunja huomioimaan ja huomioimaan myös nettotulot ja
miettimäänmiltä osinkiinteistötvastaavat seurakunnanpäätehtävänhoitamiseen.
Kiinteistöstrategian tavoitteita orat toimumalliset tavoitteet, kulttuuriperintötavoitteetja
kustannustehokkuustavoitteet. Mittareiden avulla seurataantavoitteiden saavuttamista vuositasolla

verrattuna vuoden2020tasoon. Mittareina käytetäänseuraaviasuosituksia: tounumallisia tiloja 0, 15 m2

perjäsen,kiinteistökulujenosuusverotuloistapienempikuin23%,kiinteistökulutperjäsen140
euroa. V., korjausvelka alle 1000 euroa perjäsenja alle 300 euroa per bruttoneliö, leirikeskusten
käyttöasteyli 60 %.

Kiinteistöstrategiamalli määrittelee säilytettäviin tiloihin lähtökohtaisesti kirkot, kellotapulit,
siunauskappelit, hautakappelit, krematoriotja välttämättömäthuoltorakennukset.
Metsistäsaatavanettotulot pienenevätoleellisesti tulevinavuosina. Vuonna2022 ei ole tulossa

puunmyyntitulojaOllenkaanjatämänmetsänhoitosuunnitelmanvoimassaoloajankuutenaviimeisenä
vuotena metsätulojen arvio on 300000pienempi kuin aikaisempienvuosien keskiarvo. Myös
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seuraavallakymmenvuotisjaksolla metsätulojakertyy vähemmänkuin tälläkynnnenvuotisjaksolla,
arviolta 300 000koko kymmenenvuodenjaksolla. Tässävaiheessaei vieläole tietoapuimmyyntiinja
metsänhoitoon liittyvistä kustannuksista Iälläjälkimmäisellä kymmenen vuodenjaksolla. Metsätulojen
pienenemisenjohdosta tulevinavuosinajoudutaan miettimääntalousarvioon reippaitasäästöjäsamaan
aikaan kun kirkollisverotulot pienenevät vuosittain. Vuodelle 2022 on talousarvion säästotavoitteeksi
asetettava n. 100 000 euron säästöt kompensounaan puunmyyntitulojen puuttuminen sekä arviolta
22 000 lasku kukDllisverotuloihin.

Henkilöstökulutjakiinteistökulut ovat toimuman mahdollistamista. Menot eli seurakunnallinen
toiminta on sopeutettava seurakunnan kirkollisveroa maksavaan jäsenmäärään.

Jäsenmäärä 30. 7. 2021

Luopioinen;

M37;30%

Pälkäne;

3328;70%

toiminta-jataloussuunmtelman laadintaankoskientoimmtaa, talousarviota, kimteistö-ja
henkilöstöstrategiansoveltamista.
Kiridcohallitus d ole antanut vielä ohjeistusta vuoden 2022 talousarvion laadintaan.

Sunnuntaina 5.9.järjestetään strategiapäivä, jossa Ovet auki-strategiaa esittelee strategiaohjausryhmän
jäsen kirkkoheira Juha Koivulahä.

Kirkkoneuvosto antaa toiminta-ja taloussuumiitelman laadintaohjeen seuraavassa kokouksessa
13. 9.20201

LAVA: Tässäpykälässäkäsitellyllä asiallaeiole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätaricoitettuja
lapsivaikutuksia.

Liitteet: 3 Ovet auld-strategia,
4 henldlöstöstrategia
5 kiinteistöstrategia.
6 Kirkkohallituksen ennuste verotulo, jäsenmäärä
7 Kirkkohallituksenennuste toukokuu 2021

Päätösesitys:Käydäänkeskustelu totminta-ja taloiissummitehnan laatimisenperiaatteista.
Päätös: Esityksen mukaisesti
Toimeenpano:
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Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)

IMjj

ILMOITUSASIAT
Valmistelija: Jari Kemppamen, Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
.

Esittely:
Viranhaltij apäätökset:
Kirkkohallituksen yleiskirjeet

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Tuomiokapitulin kirjeet

Kirje Pilistveren seurakunnalta
kkoneuvosto: 13.9 klo 18 Seitsyen leirikeskus
11. 10. 2021klol8. 00
15. 11. 2021Uol8. 00
8. 12.2021 klo 18.00

Kirkkovaltuusto 5.9. Luopioisten kirkko klo 10
16. 12. 2021 klo 18.00

Liitteet: 8 Viranhaltijapäätökset
9 Pilistvere kirje

Päätösesitys:Merkitääntiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAIVHNEN

Esittely:KirkkDneuvostontekemästäpäätöksestätehdäänoikaisuvaatimuskirkkoneuvostolle. (KL
24:3)Oikaisuvaatimusontehtävä14päivänkuluessatiedoksisaannista(KL24:9,1)
Päätöksestä,jokakoskee vainvalmistelua taitäytäntöönpanoa, eisaatehdäoikaisuvaatimusta (KL
TaAemmat ohjeetpöytäkirjanlopussa olevassa oikaisuvaatimusohjeessa
Päätösesitys:Annetaan tiedoksi
Päätös:Esityksenmukaisesti

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseeneivoi hakeamuutosta (KL24:5)

141 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösesitys: Puheenjohtaja päättääkokouksen.
Päitä»: Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseeneivoi hakeamuutosta (KL24:5)
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pälkäneen Seurakunnan
Kirkkoneuvosto

12.08.2021 140 §
1

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavistapäätöksistäeikirkkolain(1054/1993)24luvun 5 §:nmukaansaatehdä
kirkollisvalitusta eikäoikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2
momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätöskoskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Julkisistahankinnoistaja käyttöoikeussopimuksistaannetunlain(1397/2016,hankintalaki) 146 §:n
2 momentin l kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdäpäätöksestätai muusta

ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141.
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koskapäätöksestävoidaan tehdäkirkkolain 24 luvun 3 §:n l momentin mukaankirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiinei saahakeamuutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto

Kirkkolain24luvun 3 §:n2 momentinmukaanoikaisuvaatimustaei saatehdäpäätöksestä,joka
alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjanpykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

I.Viranhaltija ei saavalittamalla hakeamuutosta viranomaisen päätökseenevankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssätarkoitetussa asiassaeikäsaattaa
sitäoikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellätaikka

viranhaltijayhdistykselläonoikeuspannaasiavireille työtuomioistuimessa. Edellämainittua
sovelletaanvainviranhaltijaan,jokaonjäsenenäsellaisessaviranhaltijayhdistyksessä,jolla on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 §
2 momentti).

II.Muutosta ei saahakeaoikaisuvaatimuksellatai valittamalla päätökseen,joka koskeeväliaikaista
viran toimituksesta pidättämistä(kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).

III.Seurakunnanjäsenelläei oleoikeuttatehdäoikaisuvaatimustatai valitustapäätöksestä,jokakoskee
toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
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IV.Valittamalla ei saahakeamuutosta hallinnon sisäiseenmääräykseen,joka koskee tehtäväntai muun
toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2
momentti).

V.Muun lainsäädännönmukaan päätökseenei saahakeamuutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälätja valituskicltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistäei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n2 momentin nojalla saa
tehdäkirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikäkirkollisvalitusta, jos asiakuuluu
markkmaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo
ylittäähankintalain 25 §:nmukaisen kynnysarvon. Kansalliset kyimysarvot ilman arvonlisäveroa
laskettuna ovat:

60 000 (tavaratJa palvelut sekäsuunnittelukilpailut);
150 000 (rakennusurakat);

400 000 (hankintalain liitteen E 1-4 kohdassa tarkoitetut sosiaali- Jaterveyspalvelut);
300 000 (hankintalain liitteen E 5-15 kohdassa tarkoitetut muut erityiset palvelut) ja
500 000 (käyttöoikeussopimukset).
Pöytäkirjanpykälät:
2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviinpäätöksiintyytymätönvoi tehdäkirjallisen oikaisuvaatimuksen. 127, 128.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdäänja yhteystiedot:
Pälkäneen Sdrkkoneuvosto

Käyntiosoite:Pappilantie29
Posäosoite: 36600 PÄLKÄNE

Sähköposti:palkane.srkäD.evl.fi
Pöytäkirjanpykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon

päätöksestä.Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksentiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestääedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenäpäivänäkirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen

tiedoksisaantitodistukseenmerkittynäaikana.Käytettäessätavallistasähköistätiedoksiantoa

katsotaanasianosaisensaaneentiedonpäätöksestäkolmantenapäivänäviestinlähettämisestä,jollei
muutanäytetä.Seurakunnanjäsenenkatsotaan saaneenpäätöksestätiedon, kunpöytäkirjaon
asetettuyleisestinähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettääpostitse, lähetinvälityksellätai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenäpäivänäennen viraston
aukioloajanpäättymistä.Sähköinenviestikatsotaansaapuneeksiviranomaiselle silloin, kun seon
viranomaisenkäytettävissävastaanottolaitteessataitietojärjestelmässäsiten, ettäviestiävoidaan
käsitellä.
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Oikaisuvaatimuksensisältö
Oikaisuvaatimuksestaon käytäväUmi:
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi Ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

millaista oikaisua päätökseenvaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3

HANKINTAOIKAISU

Hankintaoikaisuntekeminen
Hankintayksikön päätökseentai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainenvoi tehdähmkintayksiköllekirjallisen hankintaoikaisun(hankintalaki 132-135 §).
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö: Pälkäneen seurakunta

Käyntiosoite:Pappilantie29
Postiosoite:36600 PÄLKÄNE

Sähköposti: oaIkane. srk(S)evl.H

Hankintaoikaisuon tehtävä14 päivänkuluessa siitä,kun asianosainenon saanuttiedon
hankintayksikön päätöksestätai muusta hankintamenettelyssä tehdystäratkaisusta.
Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksentiedoksisaannista tiedoksisaantipäiväälukuun ottamatta.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänäkirjeen lähettämisestä,jollei sen
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistätiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen
vastaanottajalle sinäpäivänä,jolloin sähköinenviesti on vastaanottajan käytettävissätämän
vastaanottolaitteessasiten, ettäviestiävoidaankäsitellä.Tällaisenaajankohtanapidetäänviestin
lähettämispäivää,jollei asiassaesitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudestatai vastaavastamuustaseikasta,jonkajohdostasähköinenviesti on saapunut
vastaanottajallemyöhemmin.Hankiataoikaisunon oltavaperilläoikaisuvaatimusajanviimeisenä
päivänäennen viraston aukioloajan päättymistä. Harikintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää
postitse, lähetinvälityksellätai sähköisesti.
Hankintaoikaisunsisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät nejo ole
hankintayksikönhallussa.
. VAUTUSOSOITUS
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a) Kirkollis-ja hallintovalitukset

Seuraaviinpäätöksiinvoidaanhakeamuutostakirjallisellavalituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Kayntiosoite: Raatihuoneenkatu l, 13100 HÄMEENLINNA
Postiosoite: Raatihuoneenkatu l, 13100 HÄMEENLINNA

Sähköposti:hameenlinna. hao@oikeus. fi

Valihiksen voi tehdämyöshallinto- ja erityishiomioistumten asiointipalvelussa osoitteessa
httDs://asiointi2.oikeus.fi/haIUntotuomioistuimet

KirkoUisvalitus,pöytäkirjanpykälät:
HaIlintovaUtus, pöytäkirjanpykälät:
Valitusaika on 30 päivääpäätöksen tiedoksisaannista.
Kirkollisvalitus alistusasiassa

Seuraaviin päätöksiinvoidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainenja yhteystiedot:

Tampereen hiippakunnantuomiokapituli, pöytäkirjanpykälät:
Käyntiosoite:Näsilinnankatu26 (7.krs), 33200TAMPERE
Postiosoite:Näsilmnmkatu26(7.krs), 33200TAMPERE
Sähköposti:tamDere.tuomiokaDltuUffiievl.fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL210, 00131Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki
Telekopio: 09 1S02350
Sähköposti:kirkkohaUitusfffievl.fi

Valitusaikaon30 päivääpäätöksentiedoksisaannista.
Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitusaika lasketaan päätöksentiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.

as

ianosaisen

katsotaan saaneen päätöksestätiedon, jollei

muuta

näytetä, seitsemäntenä päivänä

kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai eriliiseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Käytettäessätavallista sähköistätiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen

tiedonpäätöksestäkolmanteua päivänäviestinlähettämisestä,jollei muutanäytetä. Seurakunnan
jäsenenkatsotaan saaneen päätöksestätiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
b) Valitus markkinaoikeuteen

Valitus ontehtäväkirjallisesti 14päivänkuluessa siitä,kunehdokastaitarjoaja onsaanuttiedon
hankintaakoskevasta päätöksestävalitusosoituksineen. Valitusaikalasketaanpäätöksen
tiedoksisaannista tiedoksisaantipäiväälukuun ottamatta.

Joshmkintayksikkö ontehnythankintapäätöksenjälkeenhankinta- taikäyttöoikeussopimuksen

hankintalam 130§:nl tai3 kohdannojallanoudattamattaodotusaikaa,vditusontehtävä30päivän
kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestävalitusosoituksilleen.
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Valitus markkinaoikeudelle on tehtäväviimeistäänkuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen

tekemisestä siinätapauksessa, ettäehdokas taitarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksilleen ja hankintapäätöstai valitusosoitus onollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneenpäätöksestäoheisasiakiqoineen tiedon seitsemäntenä

päivänäkirjeen lähettämisestä, jollei sennäytetätapahtuneen myöhemmin Käytettäessä sähköistä

tiedoksiantoaviestinkatsotaansaapuneenvastaanottajalle sinäpäivänä,jolloin sähköinenviesti on

vastaanottajan käytettävissätämänvastaanottolaitteessa siten, ettäviestiävoidaankäsitellä.
Tfllaisena ajankohtanapidetäänviestinlähettämispäivää,jollei asiassaesitetäluotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta taivastaavastamuustaseikasta,jonkajohdosta
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksikirjallisesti ilmoitettava hankmtayksikölle asian
saattamisestamarkkinaoikeudenkäsiteltäväksi.Ilmoitus ontoimitettavahmkintayksikön
iknoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan

markkinaoikeuteen. Hankintayksikönyhteystiedotovatedellähankintaoikaisuakoskevassa
kohdassa.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu

hankintayksikönpäätöstaihanldntayksikönmuuhankintamenettelyssätehtyratkaisu,jolla on
vaikutustaehdokkaantaitarjoajanasemaan.Markkinaoikeudenkäsiteltäväksivalituksella eivoida
saattaahankintayksikön sellaista päätöstätaimuutaratkaisua,joka koskee l) yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, ettähankintasopimusta eijaeta osiinhankintalain 75 §:n

nojallatai3) sitä,ettähaiikintalain93 §:ssätarkoitetunkokonaistaloudellisen edullisuuden
perusteenakäytetäänyksinomaanhalvintahintaataikustannuksia. Asiavoidaansaattaa
markkinaoikeudenkäsiteltäväksi,jos hankinnanarvoylittäähankintalain25 §:nmukaisen
kynnysarvon

Markklnaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite: Radanrakentajantle 5, 00520 HELSINKI

Käyntiosoite: Tuomioistuunet-talo. Radanrakentajantfe 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite:markklnaoikeus®.oikeus.fi
Valituksen voi tehdämyöshallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
httBS://asiointi2.oikeus.fl/balIintotnnministuimet

4 VALITUKSEN SISÄLTÖJA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJENTOIMITTAMINEN JA
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:

valittajan nimija yhteystiedot

-

postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan
lähettää

sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätösvoidaan antaa tiedoksi sähköisenäviestinä
päätös,johon haetaan muutosta

miltäkohdin päätökseenhaetaanmuutostaja mitämuutoksia siihen vaaditaantehtäväksi
vaatimusten perustelut
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mihin valitusoikeus perustuu, Josvalituksen kohteena oleva päätösei kohdistu valittajaan.

Josvalittajanpuhevaltaakäyttäähänenlaillinenedustajansataiasiamiehensä,myöstämän

yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:

valituksen kohteena oleva päätösvalitusosoituksineen

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

-

asiakirjat,joihinvalittajavetoaavaatimuksensa tueksi,jollei niitäolejo aikaisemmintoimitettu
viranomaiselle.

Asianuehen onesitettävävaltakirja. Jolleivalitusviranomainen toisinmäärää,valtakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse esittääoikeudenkäymristä hallintoasioissa annetunlain32 §:ssätarkoitetuissa
älanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasialdrjatontoimitettavavalitusajassapäätöksessämainitulle valitusviranomaiselle. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettääpostitse, lähetinvälityksellä tai sähköisesä.Postiin

valitusasiakirjat onjätettäväniinajoissa, ettäneehtivätperille valitusajan viimeisenäpäivänäennen
virastonaukioloajanpäättymistä.Sähköinenviestikatsotaansaapuneeksiviranomaiselle silloin, kun
se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, ettäviestiä
voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuimnaksulain (1455/2015)2 §:nnojallamuutoksenhakijaltaperitään
oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stämuutajohdu. TuomioistummalcsulTOn2 §:ssä
säädettyjenmaksujentarkisiamisestaannetunoikeusministeriönasetuksen(1383/2018) l §:n

mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on260 ja markkinaoikeudessa 2 050 .
Käsittelymaksu markkinaoikeudessa onkuitenkin 4 100 ,jos hankinnan arvo onvähintään l

miljoonaaeuroaja6 140 ,jos hankumanarvoonvähintään10miljoonaaeuroa.
Yksityiskohtainenvalitusosoitus Uitetaanpöytäkirjanotteeseen.
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