Kirkkoneuvosto

PÄLKÄNEEN
SEURAKUNTA'*'
Pälkäneen seurakuntatalo

KOKOUSKUTSU
ESHYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

KOKOUS11/2021
22. 11. 2021
Sivu l , 27

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS
Kokouksen puheenjohtajista:

JariKemppainen, kirkkoherra, puheenjohtaja: läsnä
Matti Huomo varapuheenjohtaja: läsnä, poistui § 191 käsittelyn ajaksi
Jäsenet:

Matti Aaltonen: läsnä

Tero Ahlqvist: läsnä, poistui pykälien201 Ja202 ajaksi
Leena Eerola: läsnä
Jukka Lehto: läsnä

Kati Pinola: poissa varajäsen Tiina Kokkola läsnä
Kirsi Saarinen: läsnä
Rauha Valkama: läsnä
Yhteensä 9 ,9
Muut läsnäolo oikeutetut

Kirsi Urkko, kirkkovaltuuston puheenjohtaja: läsnä
Esko Peltonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja: läsnä
Janne Vesto, kappalainen: läsnä, poistui § 191 käsittelyn ajaksi
Pöytäkirjanpitäjä:

Taina Väisäsvaara,talouspäällikkö,kirkkoneuvoston sihteeri: läsnä
Muut saapuvilla olevat:
Allekirjoitukset
»qlkaneella22. 11. 2021

ari

Taina Väisäsvaara

Pöytäkirjan tarltästaminen:

'7^* /-A^
JuKka Lehto

^-1-

Tiina Kokkola

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen:
Tarkastettu pöytäkirjaon ollut nähtävänäkirkkoherranvirastossa
23. 11. 2021 lähtien. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston

ilmoitustaululla 17. 11.2021-11. 12. 2021 välisenä aikana (vähintään 14
päivää).

7^
Pöytäldrjantarkastajien nimikirjaimet

Huomioita:

Kirkkoneuvosto

KOKOUSKL-TSU

PÄLKÄNEENSEURAKUNTA^
Pälkäneen seurakuntatalo

KOKOUS 11/2021

EsrrysLiSTA
PÖYTÄKIRJA

186 5

KOKOUKSEN AVAAMINEN

187 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDENTOTEAMINEN

188 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN
VALITSEMINEN

189 §

PÖYTÄKIRJANNÄHTÄVILLÄPITÄMINEN

190 §

TYÖJÄRJESTYKSESTÄPÄÄTTÄMINEN

191 S

SUORITUSLISÄ2022

192 5

NUOMSnÖNOHJAAJANVIRKAVAPAA

193 S

TALOUSARVIO 2022 JATOIMINTA-TAIOUSSUUNNITELMA VUODELLE2022-2024

194 5

KIRKON ÄÄNENTOISTO

195 5

LUOPIOISTENSEURAKUNTAKESKUKSENALAKERRANVUOKRAAMINEN

196 S

YHTEISTYÖRUOKA-AVUSTUKSISSA

197 5

KIINTEISTÖT

198 §

EHTOOLLISAVUSTUSIUPA

199 5

JÄSENMÄÄRÄN,
TOIMINNAN JATALOUDEN SEURANTA

200 §

NAAPURIN KUULEMINEN KUKKIANKUTSU 635-442-2-5 TILAN POIKKEUSASIASSA

201 S

KOSTIAN KAHLAAJIEN HANKEHAKEMUS AIVUJÄRVENMETSÄSTYSMAIAN KUNNOSTAMISEKSI

Z02 §

KOSTIANKAHtAAJAT RYAVUSTUSHAKEMUS

203 S

ILMOITUSASIAT

204 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN

205 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

22. 11.2021
Sivu 2 , 27

OIKAISUVAATIMUSOHJEETJAVALITUSOSOITUS
PÄLKÄNEENSEURAKUNNAN
KlRKKONEUVOSTO

f
2
3

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
HANKINTAOIKAISU

4

VALITUKSEN SISÄLTÖJA LIITTEET, VALITUSA51AKIRIOJEN TOIMITTAMINEN JA OIKEUDENKAYNTIMAKSU

AUcuhartaus
Alkuvirsi 827

..s^, -,-

Pöytgkujantarkastajien nimikirjaimet

Huomioita:

Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU
ESHYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

PÄLKÄNEEN
SEURAKUNTA1'
Pälkäneenseurakuntatalo
186 §

KOKOUS 11/2021
22. 11. 2021
Sivu 3 , 27

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja avaakokouksen.
Päätös:Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.20

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL24:5)
187§

KOKOUKSENLAILLISUUDENJAPÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN

Esittely. Kirkkojäqestyksen 9 luvun l §:nmukaankukkoneuvosto päättääkokoontumisensa ajanja
I'ajkan:Kirkkoneuv°sto kokoontuu myös,nrilloinpuheenjohtajakatsookokouksentarpeelliseksi tai
vähintäänneljäsosajäsenistä sitäkirjallisesti pyytääilmoittamansa asiankäsittelemistä varten.

Kokouksenkutsuukoollepuheenjohtajakirkkoneuvostonpäättämällätavalla. Samallaonkokouksesta
ihnoitettava myöskirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapulieeajohtajalle.
Joskirkkoneuvoston jäsenhaluaasaattaajokin asianneuvoston käsiteltäväksi, hänenonannettava
asiastakirjallinen esityspuheenjohtajalle, jonkabileeottaaasiaesffleneuvoston seuraavassa
kokouksessa. Kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin.
Kokouskutsut onpostitettu 6.l 0.2021.

Päätösesitys: Kiridnmeuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseeneivoi hakeamuutosta (KL24:5)
188 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN
VALITSEMINEN

Esittely:Kirkkoneuvostovalitseekaksipöytäkirjantarkastajaatarkastamaankokouksenpöytäkirjan.

Tarkastamisessa noudatetaan aakkosjärjestystä.

PäätBsesitys:ValitaanpöytäkirjantarkastajiksiJukkaLehtojaKatiPinola
Päätös:Valitaan pöytäkujmtariiastajiksi Jukka Lehtoja Tiina Kokkola

189 §

Muutoksenhaku:Tähänpäätökseeneivoihakeamuutosta(KL24:5)
PÖYTÄKIRJANNÄHTÄVILLÄ
PITÄMINEN
Esittely: Tarkastettu pöytäkirja tai ihnoitus siitätulee asettaa nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle
vähintään 14 päivänajaksi. (KL 25 luku 3 §)

Päätösesitys: Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkiqapidetäänyleisesti nähtävänä
kiikkoherrmvirastossa

23. 11. 2021 lähtien. Naitavilla olosta Umoitetaan kirkkoheirmvirastnn

ilmoitustaululla.

Päätös:Esityksenmukaisesti

Toimenpiteet: Pöytäkirjaasetetaannähtävilleesityksen mukaisesti. Kopiotsekäseurakuntatalolle että
seurakuntatoimistolle.

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5).
190 §

TYÖJÄRJESTYKSESTÄPÄÄTTÄMINEN

Esittely: Asiatotetaanesityslistalle puheenjohtajanmääräämäänjärjestykseenjakäsitellään,jollei
neuvosto toisin päätä,esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätösesitys:KäsiteUään§ 195, 201ja 202 ennen§ 193,muutoin esityslistan mukaisessa
järjestyksessä. Lisätty § 202
Päätös:Esityksenmukaisesti

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL24:5)
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SfORITUSLISÄ2022
Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely:

Janne Vestoja Matti Huomo jääväsivatitsensäja poistuivat pykälänkäsittelyn ajaksi
Ku-VESTES 2020-2022 § 26

Viranhaltijalle/tyomekijällevoidaanmaksaavarsinaiseenpalkkaankuuluvaaeuromääräistä
suorituslisää. Suorituslisää makseam viranhaltijan/työntekijän t>'ösuorimksen pemsteella tarkoitukseen

osoitettujen varojen puitteissa. Suorituslisästä, senarvioinripemsteista, järjestelmän kirjallisesta
kuvauksestaja suorituslisänmaksamisestapäättäätyönantaja.

Soveltamisohje: työnantajavahvistaavuosittain suorimslisänmääränjakenelle sitämaksetaan.
Käyteuyjensuorituslisien yhteismääräntulee olla \-uosittain vähintään1, 1 % yleisen
palkkausjärjestelmän piirissäolevanhenkilöstönperuspalkkojen yhteismäärästä.
Täytäntöönpanoneuvonelu suorimslisän käyttöönottoa varten Pälkäneen seurakunnassa onkäyty
28. 11.2018,

Arviointijakso on vuosittain 1. 11. 2020-31. 10. 2021
ARVIOINTKRITEERIT
1 TULOKSELLISUUS JA TEHOKKUUS
II ITSENÄINEN TTOSKENTELY JA KEHITYSHAKUISUUS
III AMMATINHALLINTA JAMENETELMÄTVÄLINEET,
IV LAAJA- ALAISUUS

V TOIMINTA TYÖYHTEISÖSSÄ
JAVL-OROVADCL-TL-STAIDOT
VI ONGELMIEN RATKAISUKYKY
VII TÖIDENJARJESTELYKYKY

Kirkkoherraja talouspäällikköovatkäyneetarviointikeskustelut omienalaistensakanssa
Suorituslisänmäärä:Pälkäneenseurakunnan\-uoden 2022 suorituslisänyhteenlaskettu määräon 5055
euroa.

Kirkkoherrajatalouspäällikkötuovatsuoritoslismsaajistaesityksenkokoukseen.
LAVA:Tässäpykälässäkäsitellylläasiallaeiolekirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia,
Liitteet:

Päätösesitys:Kirkkoherrajatalouspäällikköesittävätsuoristuslisänmaksamista esityksenmukaisesti
Päätös: Esitvksen mukaisesti

Toimeenpano:Tiedoksipalkanlaskenta,kipajasuorituslisänsaavattyöntekijät
Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenvoihakeamuutosta tekemälläkirjallisen oikaisuvaatimuksen
PäUcäneen seurakunnan kirkkoneuvosiolle. (Kl. 24:3)
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NUORISTYÖNOHJAAJANVIRKAVAPAA
Valmistelija: JariKemppainen
Esittelijä: JariKemppainen
Esittely:
Anon osittaista vukavapaata, jossa työnkuvana on leirityö, peihesyistä johtuen. Olen suunnitellut
työajan alla olevan mallin mukaiseksi.

Hehnikuu: VIP-leiri 9 pvää (vahnistelu, leiri ja leirivapaa)
Maaliskuu: ISKO-leiri ja RPK.3 vkloppu 10 pvää
Huhtikuu: RPK 1&2 vkloppu 4 pviä
Kesäkuu: RPK l 19 pväa
Heinä-elokuu: RPK3 17 pvää
Lokakuu: VIP-leiri 9 pvää
Marraskuu: ISKO-leiri6 pvää
Ystävällisin terveisin
Marianne Jaakkola

LAVA: Asia tukee merkittävästi lasten leiritoimintaa.

Liitteet:

Päätflsesitya: Kirkkoherra esittää, että hyväksytään esitys, niin että leirijaksot päätetäänauumrittelunja
toteutuksen edistyttyä, ottaenhuomioon mahdolliset muutokset leirijaksoihin.
Päätös: Esityksen mukaisesti

Toimeenpano: Marianne Jaakkola, laskentasihteeri, talouspäälliKkö ja kipa
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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TALOUSARVIO 2022 JA TOIMINTA-TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2022-2024
Valmistelija: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittely:

KN 08/2021
SEURAKUNTATALOUDEN TALOUSARVIO SEKÄTOIMINTA- JA
TALOUSSUUNNITELMA.

Seurakuntatalouden talousamon seka toimmta- ja taloussuumiitehnan laatumsia koskevat säännökset
on koottu kirkkolain ja kirkkojärjestyksen lukuihin 15. Niissäsäädetäänmyös vuotta pitemmän
aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu
samanaikaisesti. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekätoiminta- ja taloussuumiitehnan
vahnistelusta.

Kirkkqjärjestys 15 luku 2 §: Talousamo sekätoiminta-ja laloussuunnitekna
Jokaistakalenterivuotta varten laaditaantalousarvio. Talousarvion hyväksymisenyhteydessä
hyväksytääntoiminta- ja taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on toiminta- ja
taloussuunnitehnan ensimmäinenvuosi. Talousan-iossaja toiminta-ja taloussuunnitelmassa
hyväksytään toimitmalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousan-io ja toiminia- ja taloussuunnitelma on
laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kohnen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä
tätäpidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen
yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon
myös talousamon laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yU- tai alijäämä.
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahatja
tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahatja tuloarviot otetaan
talousarvioon brurtomääräisinä.Talousarviossa on käyttötalous-ja tuloslaskelmaosa sekäinvestointi- ja
rahoimsosa.

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän
talousarvio sekätoiminta-ja taloussuumutelma\-iimeisiään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15:3).
Talousarvio sekätoiminta- ja taloussuunnitelma ovat kirkkovaltuuston tärkeimpiä välineitä
seurakuntatalouden toiminnan ja talouden ohjaamiseen. Muut hallintoelimet ja tehtäväalueet ohjaavat
toimintaa mm. kävrtösuumuiehnilla.

Talousaniossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntaialouden toimmnallisetja
taloudelliset tavoitteet. Suunnittelussa korostetaan toiminnanja talouden tiivistäyhteyttä, taloudellisten
resurssien merkitystä ja suunnittelun realistisuutta. Talousarvio sekä toiminta- ja laloussuunnitehna on
laadittava siten, että edellytykset seurakuntatalouden tehtävien hoitamiseen turvataan myös pidemmällä
aikavälillä.

Kirkkoneuvosto antaa talousarvion laadintaohjeen. Siinä amielaan ohjeita toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden asettamisesta.

Tehtäväalueidenvastaavattyöntekijät valmistelevat talousarvio- sekätoiminta-ja
taloussuunniielmaehdotuksensa

kirkkoneuvoston antamien kehysten ja ohjeiden mukaan ja antavat ne

kirkkoneuvostolle. talousamon sekätoiminta- ja taloussummitelman laatimista varten.
ToimiimalUnen tavoite on kirkkovaltuuston tehtäväalueelle sito\'ana h\'\-äksymä, määrärahan
käyttötarkoitusta, palvelujen määrääai laatua tai toiminnan kehitlämissuuntaa ohjaava tavoite.
Hyvin asetettu tavoite

on konkreettinen, yksiselitteinen, realistinen. an-ioita\issa ja mitattavissa oleva,
lähtee seurakuntalaisten tarpeista Ja odotuksista,

ohjaa seurakuntatalouden toimintaa ja työntekijöitä hyväksytyn vision ja strategisien
linjausten toteuttamiseen,

auttaa seurakuntaialouden työntekijöitätekemäänensiarvoisen tärkeitätöitä,
on haasteellinen, mutta seurakuntatalouden voimavaroin saavutettavissa.
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Tehtäväalueidentoiminnalliset tavoitteet eivätsaaolla ristiriidassakoko seurakuntatalouden yhteisten
strategioiden, tavoitteidenja taloudellisen tilanteen kanssa.
Tavoitteet hyväksytäänkirkkovaltuustossa karkealla tasolla siten, ettäjokaista tehtäväaluettakohti
esitetään 1-5 keskeistätoiminnallista tavoitetta. Näidentavoitteiden toteutumista seurataanja
arvioidaanmyöstoimiutavuoden aikanatoiminnanja talouden raportoumin yhteydessä
(taloussääntömalli23 §) sekätomuatakertomuksessa tilinpäätöksenyhteydessä.
Liitteessäkirkkoherranja talouspäällikönlaatima esitys touninta-ja taloussuumiitehnan
laadintaohjeeksi.

PäätösesitysHyväksytääntomuntasuunnitelma-ja talousarvion laadintaohje.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Kirkkohallituksen Yleiskirje 23/2021 Talousarvion valmistelun perusteet 2022
Kirkon keskusrahastomaksun ennustetaan olevan 6,5 %:aja eläkerahastomaksu 5,0 %:a. Seurakuntien
työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21, 0 %. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon

eläke|ärjestehnässä on 7,7 %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2021
pysyy nykyiselläänja on 28,7% (21,0+7,7). Työnantajansairausvakuutusmaksu laskenee 1,35 %:in
(l ,53 %). Työnantajantyöttömyysvakuutusmaksu olisi Pälkäneenseurakunnanpalkoista 0,5 prosenttia.
PaUdcalculuissa varaudutaan 1,5 % kasvuun. Kiinteistöjen osalta vuoden 2022 kulut saattavat muuttua
oleellisesti, mikälipäätetäänluopuajostakin kiinteistöstä.Tätäei kuitenkaanvielä voidahuomioida
talousarvion laadinnassa. Kiinteistöjenylläpidonkustannuksetnousevat noin 2 %. Hallinnon osalta
talousarvioon tulee kirkollisten vaalien myötäsellaisia kuluja, joita ei ole edellisessätalousarviossa.
Talousarvio tarkentuu vielä. KukkDneuvostoUe esitetään tässä vaiheessa alustava arvio siitä, millainen
koko talousavio on.

Vuonna2022 kuluttajahintojen laavun odotetaannousevan n. 1,5%. KirkoUisverotiIityksiäon pitänyt
hyvällätasolla ansiotason kasvupalkankorotusten seurauksena.
Syyskuussa annettujen eri talousasiantuntijoiden talousennusteiden mukaantaloudenkasvun
ennustetaan olevan 3-4 prosenttia. Vielä vuosi sitten kasvun arveltiin hidastuvan v. 2022. Tämän hetken

ennusteiden mukaan talouskasvun arvellaan jatkuvan vielä vuotina 2022 KirkkohaUituksen ennusteen
mukaan kirkollisvero pysyisi vuonna 2022 kokonaistalouden kasvun myötäkeskimäärin samalla tasolla
kuin vuonna 2021. Verohallumcui ennusteenja vuoden 2021 toteutuneen kiikollisverotulon mukaan
näyttäisi todennäköiseltä, että Pälkäneen seurakunnan kirkollisverotuotto kasvaisi vielä vuonna 2022
noin kohnella prosentilla.
Maksut kirkon keskushallinnolle

Kirkon keskusrahastomaksun esitys vuodelle 2022 on sama 6, 5 % kuin vuonna 2021. Myös
elakerahastomaksupysyy esityksen mulcaar. saciana 5 % kuin vuonna 2021. Seurakimtataloudfin
verotuskustannukset ovat 3,2 prosenttia.
Muuta huomioitavaa

Yleisesti ottaen seurakuntientaloudellmen liikkumavara onkutistunut huomattavasti viimeisen

kymmenen vuoden aikanaja tulee kutistumaan myöstulevaisuudessa. Pälkäneenseurakunnalla ei ole
velkaa, joten tämänhetken tilanne on hyvä. Seuraavan kohnen vuoden toimmtasuunnitehna ja
taloussuunnitekna edellyttävät rakenteellisia säästöjä. Seurakunnan talouden tasapaino on nojannut
kertaluonteisiin enin. Rakenteellisia säästöjätarvitaan tulevina vuosina noin 100 000 euroa. Hyvälläja
oikein ajoitetulla strategisella suunnittelulla talouden tasapaino pystytään saavuttamaan
lenenemisen

johdosta.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö

Käydäänläpikokouksessa toiminta-ja taloussuunnitehnan tämänhetkinentilanne.
KN 08/2021
Toimintaja taloussuunnitelma rakentuu voimassa oleville strategioille ja edellisen vuoden arvioumille
(Toimintakertomus 2021)

Kirkkohallitus onhyväksynytkoko kirkolle Ovet auki-strategian,jota myösseurakunnantulee omalta
osalta soveltaa vuosina 2022-2026.

Tämänlisäksijatketaan aiempaakaste painopistettä.

Pöytäkirjffntarkastäjiainimikirjaimet

Huomioita:

Kirkkoneuvosto

PÄLKÄNEENSEURAKUNTA^
Pälkäneen seurakuntatalo

KOKOUSKUTSU
EsrrysLisTA
PÖYTÄKIRJA

KOKOUS 11/2021
22. 11.2021
Sivu 8 , 27

Vuonna 2020 seurakunnassa tapahtui kastettujen määrässä suhteessa syntyneisiin notkahdus, joka on jo
aiemmin tapahtunut kaupunkiseurakunnissaja etelän seurakunnissa.
.
2018 Pälkäneellä syntyneet 41, kastetut 39
.
2019 Pälkäneellä syntyneet 32, kastelut 28
.
2020 PälkäneeUä syntyneet 49, kastetut 34
Kohnantena painopistealueena on syksyn 2022 seurakuntavaalit. Puuttuu ohjeesta, lisätään ohjeeseen.

Päätösesitys:Annetaanloiminta-ja taloussuunnitelman laadmtaohje.
Päätös:Esityksen mukaisesti

Kirkkoherra on esitysten perusteella laatinut toimintasuunnitelman ja talouspäällikkö talousarvion.
Talousarvio on 114 590 euroa alijäämäinen.
Talousarviossa toimintatuotot ovat 181 695, 00 euroa ja toimmtakulut l 485 977 euroa.
HenkilÖstökulut ovat 780 209, 00 euroa ollen 52, 5 prosenttia toimintakuluista.
Talousarviossa kirkollisverotulot ovat l 260 000 euroa

LAVA: Tässäpykälässäkäsitellylläasialla on seuraaviakirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Talous-ja toinuntasuumutelma vaikuttaa lapsille ja nuorille suunnattuun
toimintaan.

Lapsi vaikutusten arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 22. 11. 2021.
Liitteet: l Talousarvio 2022 ja talous- ja loimintasuumutelma 2022-2024

Päätösesitys:Käydäänläpi talousarvioehdotusja talous-ja toimmtasuunnitelma vuodelle 2022-2024
Päätös: Esityksen mukaisesti
Toimeenpano:
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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KIRKON ÄÄNENTOISTO
Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely:

Jumalanpalveluksen ja musiikin vastuuryhmä 2/10. 10.2021
Kanttori Ritva Huomo

Kiikkonuneakustiikkaluoäänentoistollehaasteita.Kirkossaonhyvinpitkäjälkikaikujasiksipuhe

helposti puuroutuu.

AikanaanStudiotecOyniminenyritysrakensikirkkommeämentoistonjasenjälkeensitäon
useampaankertaankorjattu,muttatilanneeiedelleenkäänoleongehnaton.

Viimeistenalkojenhaasteenaonollut striimattujenmessujenkuvaaminenjanauhoittaminen.Tätä
vartenkirkkoon onhankittu tarvittavaa välineistöä(kamera, kännykkä, kannettava tietokone jne. ) Nyt
kuitenlmjumalanpalveluselämä onpalaamassa"normaaliin"seurakuntalaiset voivatosallistua, samoin
kuorot voivat laulaa täysilukuisilla.

Edelleenonkuitenkintavoitteenasbiimauksenjatkaminenjatämäontällähetkelläpuhnallista.
Kuorommekoostuvatvapaaehtoisistaseurakuntalaisista,jcrillekuorossamukanalaulaminenon

hairastus.Nämäkuoroteivätoletasoltaansellaisia, ettäyksittäisiäääniäolisihyvänukittää.
Tavoitteena äanentoistossa tulisi olla koko laulavan ryhmänyfaeissoimun muodostava äänikuva,joka

sittenkirkonsisälläkuulemisenlisäksisaataisiinvietyästriimattunaseurakiumallekuuluvaksikoteilim.

Tallantaipeeseen voireagoidahankkimalla, joitakin hyviätällaiseen tarkoituksem kehitettyjä

mikrofoneja.

Onkuitenkin pohdittu myössitämahdollisuutta, ettäkirkon ämentoisto remontoitaisiin laajemmin, niin

ettähankittavakalustoolisikiinteästi^paikallaanjasesisältäisikokoämentoistonketjunpuhujastaja
laulajastakuulijaansaakka.Tämätarkoittaamonenlaisialaitteitameidänkaikuisessakirimssamme.

Tämähankeauttaisimeitämyöspitemmässäsummittelussa, jossakirkoslmnne tuleeuseampien
työmuotojen toteutuspaikka jumalanpalvelus elämänohella.

Vastuuryhmäpitääjärkevänäja taipeeUisenaPälkäneenkirimn haasteelliseen äänentoistoon

panostamista.Kannatammeäänentoiatonsuurtaremonttia,muttajosseeitoteudu,näemme
taipeellisena hankintana hyvät mikrofonit kuorolaulun aänentoistoon

Kiridmhnra, kanttori, seurakuntapastori, professoriKaUeVaismaajaäänentoistoasinhmtijaTeemu

Kauppinen ovat 19. 10.2021 selvittäneet kirkon äanentoistoin haasteitajatarpeita.

LAVA. Tässäpykälässäkäsitellylläasiallaeiolekirkkojärjestyksen 23luvun3 §:ssätaricoitettuja

lapsivaikutuksia.
Liitteet:

Päätösesitys:Lähetetäänasiavalmisteluun.
Päätös: Esityksen mukaisesti
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL24:5)
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LUOPIOISTENSEURAKUNTAKESKUKSENALAKERRANVUOKRAAMINEN
Valmistelija: Taina Väisäsvaara

Esittelijä: Taina Väisäsvaara

Esittely:MetsmhoitoyhdistyksailoiminnanjohtajaIlkkaHeinonenottiyhteyttäseurakuntaan
kysyäkseenmahdollisuuttavuokrataseurakuntakeskuksenalakerrankokonaisuudessaan.
Talouspäällikkö käviesittelemässä tilattoinunnanjohtaja Ilkka Heinoselle. Meisänlioitoyhdistyksen

hallituksen kokouksessa tilojapidettiin heidänKupeeseensa sopivinajaheosoittivat kiinnosmksena

jatkaarilaneuvottelua seurakunnan kanssa.Alakerranvuokraaminen ulkopuoliselle toimijalle nostaisi
tämänkiinieisiän käyttoastetajapienenetäisi merkittärasti kiinteistöstä koimv-ia nettomenoja.

Kappelineuvosto otti kokouksessaan 10. 11.2021 kantaa vuokraukseen ja suhtautui myönteisesti asiaan.
Kuppelineuvoslo 10. 11. 2021
LALSL'\TO SRK-KESKVKSEN ALAKERRAN VUOKRAAMISESTA

Esittely: Paikallinenmetsähoitayhdistys etsiitoimistotilaa Luopioisista4-5työntekijälle. Silläon

meneillään neuvottelut kolmesta tilasta, joista seurakuntakeskuksen alakerta onyksi varteenotettava.

Yhdistys tarvitsee uudet tilatpian fl. 1. 2022) ja sehaluaa vuokrata kokoalakerran
Mikälihanke toteutuu, semerkitsee lähetyskirppiksen toiminnan loppumistaja kerhotoiminnan paluuta
yläkertaan. Diakonin työtila pitäämyös siirtääyläkertaan.

Mahdollisia ratkaisuja: Kappalaisen työhuoneesta on mahdollista tehdäpieni kokoontumislila. jossa

onsamallayksiyhteiskäytössäolevatyöpistef=tyhjäpöytäjalietokoneislakka). Virastohuoneessaon
kaappi-Ja hyllytitaa.
Taioussihteerm mutaan 4-5 vuoden vuokratuloilla voitaisiin korjata srk-keskuksen katto.

AsiastapäättääIdrldmneuvosto 22. 11. Kirkkoherra pyytääasiastakappelineuvostoha lausuntoa
kirkkoneiivostoUe.

Päätösesitys:Laaditaanlausuma srk-keshiksen mahdollisestavuokraamisesta
metsänhoitoyhdistykselle.

Päätös:Asiastakeskustellun. Kappellneuvoslosuhtautuumyönteisestiasiaan.Vuokratulotturvaa
seurakunlakeskuksen tulevaisuutta.

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

T.apsivailnituksien arviointi ontehtykirkkoneuvoston kokouksessa 22. 11.2021. Perhekerho ehti siirtyä
edeiiisiia vuokraiaisiita vapautuneisuntiloihin alakertaanja nyttoimintapalautettaisiintakaisin
yläkerrantiloihin.

Päätösesitys: Talouspäällikköä esittää, ettävuokrataan alakerta Metsänhoiroyhdistys Roineelle 650
euronkuukausivuokrallal.l .2022alkaentoistaiseksivoimassaolevallasopimuksella.Vuokrasisältää
sähkönja veden.
Päätös:Esityksen mukaisesti

Toimeenpano:Metsänhoitoyhdistykselleja kappelineuvostolle.
Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenvoi hakeamuutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Pälkäneenseurakunnankirkkoneuvosiolle. (Kl. 24:3)
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YHTEISTYÖRUOKA-AVUSTUKSISSA
Valmistelija: Janne Vesto
Esittelijä: Janne Vesto
Esittely:

Janne Vesto on syksyn aikana keskustellut Kostiakeskuksen työntekijöiden Mari Korkeakankaan ja EIsi
Martikaisen sekäsosiaalityöntekijäAnna Lenunetyisen kanssaruoka-avustuksista. Asiasta on
keskusteltu myös diakoniavastuuryhmässäja kirkkoherran ja talouspäällikön kanssa.
Seurakunta käyttääruoka-avustuksiin noin 4000 euroa vuodessa = puolet avustusmäärärahoista.
Ostokortitjakautuvat 55-60:lle eri henkilölleja yleensäniitävoi saadamax 3 vuodessa.
Kostiakeskusja seurakuntajakavat yhdessänoin 300 EU-ruokakassia/vuosi. Kassinvoi saadakerran
kuussa. Kassin saajan nimeä ei kirjata minnekään (jotta kynnys olisi mahdollisimman matala).
Kostiakeskus jakaa lisäksi pakastettua hävikkiruokaa. Näiden avustusten saajia on yhteensä n. 100.
Tässä hivussa on samoja henkilöitä kuin seurakunnan ostokortrien saajissaKostiakeskuksella pidetyssä palaverissa keskusteltiin yhteistyöstä niin, että suurempi osa avustuksista
annettaisiin elintarvikkema. Esimerkiksi min, että diakonian testamenttivaroilUa hankittaisiin

täydennystäEU-kasseihin 10 eurolla /kassi.
Kassien kolcoaminenja pääasiallinenjakaminen tapahtuisi Kostiakeskuksella,
Kaupasta ostettavat ruokatarvikkeet tulisivat samalla kyydillä kuin hävikkiruoka K-kaupasta
kolmesä viikossa

kasseja saisi myös diakoniatyöntekijöiden kautta kuten nytkin
Luopioisissa soppakahvila tiistaisin olisi luonteva jakopaikka - Seppo Rinne Luopioisten
SPR:stä suhtautui muutenkin positiivisesti ehdotukseen

Diakonit voisivat edelleen myöntää ostokortteja erityiseen tarpeeseen, mutta ensisijainen avun muoto
olisi täydennetty kassi. Sen voisi saada kerran kuukaudessa (suurelle perheelle 2). Näin apu jakautuisi
tasaisemmin vuoden aikana.

Uudistuksen kaikkia vaikutuksia ei voida tietää etukäteen. Tiedotusvälineissä on ollut mainintoja, että
EU-mokatuki olisi loppumassa. KirkkohaUitukselta tällaistaviestiä ei ole tullut.
Liitteenä muutama esimerkki, mitä 10 eurolla saakassiin (Kostiakeskuksen laatimia esimeridulistoja).
Vastuuryhmässä käytyjen keskustelujen pohjalta kassi voisi vaihtoehtoisesti sisältää myös Oivariuua,
Makkaraa, Näkkileipää, Kananmunia, Jauhelihaaja Tuorekurickua.
Mikäli kirkkoncuvosto suhtautuu asiaan positiivisesti, asian vahnistelua jatketaan ja vuoden kestävä
kokeilu alkaisi 1. 1.2022.

LAVA: Tässäpykälässäkäsitellyllä asialla ei ole ku-kkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet: 2 Esimerkit

Päätösesitys: Aloitetaan 1. 1. 2022 ruoka-avussa vuoden kestäväkokeilu, jossa täydennetäänEUkasseja noin 10 eurolla. Käytetään tähän diakonian testamenttivaroja max 3000 eur. Diakoniapappi
raportoi kirkkoneuvostolle huhtikuussa, miten kokeilu on edennyt.
Päätös: Esityksen mukaisesti

Toimeenpano: diakoniatyöntekijätja diakoniapappi
Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenvoi hakeamuutosta tekemälläkirjallisen oikaisuvaatimuksen
Pälkäneen seurakunnan kukkoneuvostolle. (KL 24:3)
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KIINTEISTÖT
Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari K-emppamen

Esittely: Kirkkoherra on pyytänyt vastuuryhmiltäja työntekijöiltälausunnot tilatarpeista.
Kirkkoherra on selvittänyt vaihtoehtoisia leiripaikkoja.
Lausunnot ja liitteet toimitetaan myöhemmin.

LAVA: Tässäpykälässäkäsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet: 3 Vastuuryhmienja työntekijöiden lausunnot.
4 Leirikeskusselvitvs

Päätösesitys:Merkitääntiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti
Toimeenpano:
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

'"l.
Pöyti

ariiarkastäjien nimikirjaimet

Huomioita:

Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU

PÄLKÄNEEN
SEURAKUNTA1'
Pälkäneen seurakuntatalo

198 §

ESHYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

KOKOUS 11/2021

22. 11.2021
Sivu 13 , 27

EHTOOLLISAVUSTUSLUPA

Valmistelija: JariKemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely:

Kirkkoherraonmyöntänyt26. 10.2021 ehtoollisavustusluvanpälkäneläiselleteologianopiskelijaOnni
Sydänlähteelle
päätöksen numero 8/5/2021.

Kirkkoherran oikeus myöntää \vpa. avustaa ehtoollisen jakamisessa
Piispainkokouksen soveltamisohjeet:
Kirkkojärjestyksen 2 luvun 12 §:n 2:Kirkkohena voi myöntää evankelis-luterilaisen kirkon
konfinnoidulle, kristillisestä vakaumuksesta tunnetulle jäsenelle oikeuden avustaa ehtoollisen
jakamisessa.

Kirkkoherra onvastuussapyhiensakramenttien oikeastahoitamisesta seurakunnassa (KJ6:34,2). Hän
toimii seurakunnassavirkavastuulla. Kirkkoherra myöntääluvan avustaaehtoollisenjakamisessa.
Kirkkoherra myöntääehtoollisavustamisoikeudet kirjallisestija liittäänepäätösluetteloonsekäsaattaa
ehtooUisavustamisoikeudet kirkkcmeuvoston tietoon. Näin neuvosto voi halutessaan herättää

keskustelun käytännönsoveltamisperiaatteista.

LAVA:Tässäpykälässäkäsitellylläasiallaei olekirKkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet: 5 EhtoolUsavustusluvat Pälkäneen seurakunnassa.

PMtflsesitys: Meridtääntiedoksi
Päätös: Esityksen mukaisesti
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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JÄSENMÄÄRÄN,
TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA
Valmistelija: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittely:

Lokakuun lopussa jäsenmääräoh 4827, vuoden alussajäsenmääräoli 4886. Jäsenmääräon pienentynyt
vuoden alusta 59jäsenellä.
Kasteluja \-uoden alusta on ollut 20, seurakuntaan liittyneitä 11, kuolleita 51, seurakunnasta eronneita
20, muuttotappio -19 jäsentä.

Tammi-lokakuussa järjestettiin 1432 tapahtumaa, joissa oli 21 305 osallistujaa.
Tammi-Iokakuun
toimintatuotot olivat 211 066

Toimimakulut -953 930 6
Toiminiakate -742 864
Veromlot956 186
Vuosikate 217 098 6
Verotulojen kehitys

Pälkäneen seurakunnan syyskuun verotulot 87 206 6 maksettu määrä77 560 6. Alkuvuoden verotulot
l 043 375 6. Muutos - 23, 9 % ja kalenterivuoden alusta -0, 6 %.
Koko kirkossa verotulot laskivat -23, 9 %
ja kalenterivuoden alusia \ %.

LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 § :ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet: 6 Yleisrapomi 08/2021.
7 Heridlöstöraportti 08 2021

8 toteuma tehtäväalueittainja dliryhmittäin 1-10.2021
Päätösesitys:Merkitääntiedoksi
Päätös: Esityksen mukaisesti

Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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NAAPURINKUULEMINENKUKKIANKUTSU635-442-2-5TILANPOIKKEUSASIASSA
Valmistelija: TainaVäisäsvaara
Esittelijä: TainaVäisäsvaara

Esittely: Mikko KyUiäinen onjättänyt lupa. fi hakemuksen koskien kiintdställä Kukkiankutsu 635-4422-5 olevan rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta vapaa-ajan asumosto vakituiseksi asunnoksi.

Loma-aaunto sijaitsee rantakaava-alueella haja-asutusalueen vieressä. Kyseinen vapaa-ajan asunto on
rakemiettu nykyraatimusten miAaisesti. Loppukatselmus onsuoritettu 25. 10.2021

LAVA:TässäpykälässäkäsiteUyUäasiallaeiolekirkkojärjestykaen23luvun3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:

PäätBsesitys:Talouspäällikköesittää,ettäsemakuatasuhtautuumyönteisestirakennushankkeeseen
vapaa-ajanasunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi.

Päätös:Esityksen mukaisesti
Toimeenpano:

Muutoksenhaku:Tähänpäätökseenvoihakeamuutostatekemälläkirjallisenoikaisuvaatimuksen

Pälkäneenseurakmmm kirkkoneuvostolle. (KL24:3)
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201 §

KOSTIANKAHLAAJIENHANKEHAKEMUSAIVL-JARVENMETSASTYSMAJAN
KUNNOSTAMISEKSI

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

Tero Ahlqvist jääväsiitsensäja poistui pykälänkäsittelyn ajaksi.
Kosrian Kahlaajat on hakemassa Leader-rahaa Pirkan Helmeltä Aivujärren metsästv-smajan

kunnostamiseen. Rahaahaetaan 5000 japartiolaiset ovat sitoumneet omalla rahoituksella & (alkoilla
saman suuruiseen osuuteen. Hakemus onjätetty ja siihen tarvitsisi vielä liitteeksi seurakunnan

lausunnon,jossapartiolaisille taataanvähintäänseuraavaksi 10vuodeksikäyttöoikeusmajaan.Liite

tarvitseetoimittaaPirkanHekneUe18.11.mennessä.Kostiankahlaajillelaadittiinseuraavalausunto
asiasta:

Lausunto Kosita»Kahlaajille Leaderhankkeenavustushakemukseen 17. 11. 2021

KoslianKahlaa/alovat hakemassaavustustaAimjarvenmetsastysmajan kmmostukseen. Aivujärven

metsästysmajasijaitseePälkäneenseurakunnanomistamallakiinteistöllä635-426-1-38.Seurakuntaon
Amijarven metsästysseuran osakasJaKostianKahlaajatry:ntaustayhleisö. Seurakunnallaetoleollut
käyttötarvettametsästysmajallejasiksionvaltuuttanut KostianKahlaajatkayllämaanosuuttaan
majasta. Seurakuntatakaa, ettäKostianKahlaajatvoivat edelleen käyttäämajaavähintäänseuraavien
kymmenenvuodenajan. Mikälimaja kunnostetaan, onseurakiintamahdollisesti kimnoslvmt
järjestämäänjoitakin omiatilaisuuksiaan majassaja naistasovitaan Kostian Kahlaajien kanssa.
Pälkäneen seurakunnalla on tuore kiintelstöslrategia, joka tähtääpitkälle tulevaisuuteen. Strategian
mukaan seurahinnalla ei ole suunnitelmissa seuraavaan 5-10 vuoteen myydä omistamaansa
metsämaata.

Lausunnon laatija

Taina Väisasvaara

Talouspäällikkö
Pälkäneenseurakunta

LAVA: Tässäpykälässäkäsitellyllä asialla on seuraavia kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Partiomiminta suuntaumu pääasiassalapsiinja nuoriin. Metsästysmajan
käyttölisäälasienjanuorten mahdollisuutta kokoontua luonnon keskellä.
Lapsivaikutusten arviointi ontehty kirkkoneuvoston kokouksessa 22. 11.2021 .
Liitteet: 9 Hankesuunnitelma
tarvittaessa

PaätBsesitys:

allekirjoittamaan hallintasopimus.
Päätös:Esityksen mukaisesti
Toimeenpano: Kosrian Kahlaajat ry

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenvoi hakeamuutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Pälkäneen seurakunnan kirkkoaeuvostolle. (KL 24:3)
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KOSTIAN KAHLAAJAT RY AVUSTUSHAKEMUS
Valmistelija: JariKemppainen
Esittelijä: JariKemppainen
Esittely:

Tero Ahlqvist Jääväsi Käensä Ja poistui pykälän käsittelyn ajaksi.
Kostian Kahlaajatry on lähestynyt seurakuntaaoheisella avustushakemuksella.
Pälkäneenseurakunta Pappila
Pappilmtie 29
36600 Pälkäne

TODkDNTA-AVUSTUKSEN HAKEMINEN VUODELLE 2022

Lippukunta Kostian Kahlaajat ry hakee Pälkäneen seurakunnalta toiminta-avustusta 2000 vuodelle
2022.

Avustusta haetaan ryhmien viikkotoiminnan ja lähialueille suuntautuviin päivärefkiin kulujen

kattamiseen. Lisäksiavustusta haetaansudenpentu-tarpojaikäisten (7-15-v) retidenja leirien
omavastuuosuuden ylittäviin kuluihin. Lippukunnan tavoitteena on tarjota harrastusmahdollisuus
mahdoUisunman monelle lapselle ja nuorelle ja yhtenä keinona tähän ovat maksuttomat tai
mahdoUisimman edulliset leirit ja tapahtumat
Tietoa KostianKahlaajistaja lippukunnan toiminnasta
Lippukumianjäsemnääräonl39, joi8taalle 18-vuotiaita 85 henkeä (tieto 7. 11. 2021). Uppukunnalla on
toimintaa kaikissa ikäkausissa. Tänä syksynä on aloittanut yhteensä 9 ryhmää, joista 3 ryhmää

sudenpennuissa (7-9-v), l seikkailijoissa (10-12-v), 2 taipojissa (12-15-v) sekäyhdistetty samoaja-ja
vaeltajaryhmä (15-17-vja 18-22-v). NäidenIisaksitoimii perhepartioryhmä,joka on tariioitettu alle
kouluikäisille lapsille vanhempineen sekäaikuispartio yli 22-vuotiaille luonnosta, retkeilystäja
partiohenkisestä toiminnasta kiinnostuneille.

Ryhmienkokoontumispaikkana onollut Pälkäneenkirkonalasali (halkokellari) vuodesta 1987.Toisena
tukikohtana on Aivujärven laavu, joka on rakennettu Aivujärven rannalle seurakunnan maille vuonna
2000. Tänä syksynä ja tulevana talvikautena pyritään koronapandemian vuoksi järjestämään
mahdollisimmanpaljon toimintaa ulkotiloissa.
Vuonna 2020 lippukunta järjesti 23 omaa kokoontumista, leiriäja retkeä sekäosallistui 4 muiden
järjestämään tapahtumaan. Yliteensä erilaisia tapahtumia oli 27 kappaletta. Pälkäneen seurakunnan

kanssatärkeinyhteinentapahtumaon ollut sudenpentu-ja seikkailijaikaistenlupauksenmto, joka
järjestettim 25. 11. Rauniokirkossa. Seurakunnan ja lippukunnan yhteistyötä ei ole pystytty koronan
vuoksi edistämään, mutta tähänaiheeseen palattaneen vuoden 2022 aikana.

Lippukunnanjohtajana toimi 31.8. astiHannaHehnikkalaja loppuvuoden vt. lippukuimanjohtajana Kati
Pinola. Hallituksen varsinaisetjäsenetolivat ElinaAhlqvist, NooraAho,HugoDahl, TiinaHelenius,
TuijaRustillja Anneli Tiililä sekävarajäseninäMariaAaltoilen, JoosepLottaja IidaTimperi. Hallitus
kokoontuu 9 kertaavuoden aikana.Tämänlisäksikokoontui 3 kertaajohtajista,johon kuuluvat
hallituksen lisäksikaikkiryhmien ohjaukseenosallistuvat aikuiset, samoajatjavaeltajat.
Liitteenä on lippukunnan alustava toimmtasuumutehna vuodelle 2022.
Palkaneella7. 11.2021

Kiina Ahlqvist Lippukunnanjohtaja
puh. 0400-228134, elina. ahlqvistfaifci.fi

Kostian Kdhlaajat ry
Kirkkoherra

Vuonna2021 seurakunta on myöntänyt20006 touninta-avustusta.
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LAVA: Tässäpykälässäkäsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Partio on merkittävä nuorisotoimintaa järjestävä taho. Seurakuntaa tukee
partiotoimintaa talousarvioavustuksellaja tarjoamalla tilat partion käyttöön vastikkeetta.
Lapsivaikutuksien amointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 22. 11.2021
Liitteet: 17 Kostian Kahlaajatry alustava toimintasuumiitehna vuodelle 2022.
PäätBsesitys: Kirkkoherra esittää, että Kostian Kahlaajille myönnetään 20006 toiminta-avustus.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

Toimeenpano: KostianKahlaajatry, talouspäällikkö,laskentasihteeri

Muutoksenhaku:

en

Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

^.. ^-.,
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ILMOITUSASIAT

Valmistelija: JanKemppainen, TämäVäisäsvaara
Esittelijä: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittely:
Viranhaltijapäätöksel:

Kirkkohallituksen yleiskirjeet
27/202 IRakennusavustusuudistus

.

26/202IPuspainkokoukselta neljäpäätöstäkirkon säädöskokoelmaan
26/2021 liiteKirkon säädöskokoehna Nro 150-2021 Piispainkokouksen päätöstoisen

evankelis-luterilaisen kirkontai muunkristillisen uskontokunnan tai yhteisönpapin
edellytyksistä suorittaa kirkollisia toimituksia

.

26/2021 UiteKirkon säädöskokoehna Nro 151-2021 Piispainkokouksen päätöskristilliselle
yhdistykseUe, säätiölle tai laitokselle myönnettävästä luvasta pitää rippikoulua
26/2021 liiteKirkon säädöskokoehm Nro 152-2021 Piispainkokouksen päätöskirkkoon
liittyvälle annettavasta opetuksesta

.

26/2021 liiteKiriam säädöskokoelmaNro 153-2021 Piispainkokouksenpäätöspapiksi
vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista

25/2021 Seurakuntien tilojen kartoittaminen tirvapailcanhakijoiden hätä-ja
tilapäismajoitukseen

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Tuomiokapitulin kirjeet
Vastuuryhmät

Diakonianvastuuryhmä 6. 10.2021
Lastenvastuuryhma6. 10. 2021
Nuorten vastuuryhmä 7. 10. 2021
Jiuau 10. 10.2021

Lähelykscnvastuinyhmä 17. 10. 2021
Kunnan ja seuralanman neuvottelu 11. 10. 2021
KuunneltuaaninfotilaisuudenkoskienMetsäliitto osuuskunnanlisäosuuksienmuuttamisesta

talouspäällikköpäättisäilyttääUsäosuudetA-lisäosuuksina.

Seuraavat kokoukset:
Kirkkoneuvosto:

8. 12.2021 klo 18.00 Aitoon pysäkki
Kirkkovaltuusto

16. 12. 2021 klo 18.00
Liitteet:
9 Viranhaltijapäätökset

10 Diakonian vastuuryhmän muistio 6. 10.2021
11 Nuorten vastuuiyhmä muistio7. 10. 2021
12 Lasten vastuuryhmä muistio 2/21
13Jumu2/2021

14 Lähetyksenvastuuryhmän muistio 4/2021
15 Kunnan ja seurakunnan neuvottelu
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Päätös: Esityksen mukaisesti
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Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)
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OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN

Esittely:Kirkkoneuvostontekemästäpäätöksestätehdäänoikaisuvaatimuskirkkoneuvostolle. (KL

24:3) Oikaisuvaatimus ontehtävä 14päivänkuluessa tiedoksisaannista (KL24:9, 1)

Päätöksestä,joka koskee vain valmistelua tai täyläntöönpanoa, ei saatehdäoikaisuvaatimusta

24:5)

'

------. --r-,

Tarkemmat ohjeetpöytakirjanlopussa olevassaoikaisuvaatimusohjeessa
Päätösesitys:Annetaan tiedoksi
Päätös: Esityksen mukaisesti

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL24:5)

205 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösesitys: Puheenjohtaja päättääkokouksen klo 21. 04
Päätös:Esityksen mukaisesti

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

22. 11.2021 203 §
1

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistäei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:nmukaan saatehdä
kirkollisvalitusta eikäoikeudenkäynnistähallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2
momentin nojalla hallintovalitusta, koskapäätöskoskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Julkisista hankinnoistaja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankmtalaki) 146 §:n
2 momentin l kohdanmukaanhankintalainmukaistavalitusta ei voi tehdäpäätöksestätai muusta

ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.

Pöytäkirjan pykälät: 186, 187, 188, 189, 190, 193, 194, 197, 198, 199, 203, 204,205
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto

Koskapäätöksestävoidaantehdäkirkkolain24 luvun 3 §:nl momentinmakaankirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviinpäätöksiinei saahakeamuutostavalittamalla:
Pöytäkirjanpykälät: 191, 192, 195, 196, 200, 201, 202
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto

Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan oikaisuvaatimusta ei saatehdä päätöksestä,joka
alistetaantuomiokapitulin tai kirkkohallituksenvahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot

[.Viranhaltijaei saavalittamallahakeamuutosta viranomaisenpäätökseenevankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssätarkoitetussa asiassa eikä saattaa
sitäoikaisuvaatimuksintai hallintoriita-asianaratkaistavaksi,jos hänellätaikka

viranhaltijayhdistykselläonoikeuspannaasiavireille työtuomioistuimessa. Edellämainittua
sovelletaan vain viranhaltijaan, joka onjäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on

oikeuspannaasiavireille työtuomioistuimessa, tai senalayhdistyksessä(kirkkolain 6 luvun 72 §
2 momentti).

II.Muutosta ei saahakea oikaisuvaatimuksella tai valittamalla päätökseen, joka koskee väliaikaista

virantoimituksesta pidättämistä(kirkkolain 24 luvun 14 § 2 momentti).

III.Seurakuimanjäsenelläei oleoikeuttatehdäoikaisuvaatimustatai valitustapäätöksestä,jokakoskee
toiseen henkilöön kohdistuvaa diakoniaa, kristillistä kasvatusta tai opetusta.
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IV Valittamalla ei saahakeamuutosta hallinnon sisäiseen määräykseen, joka koskee tehtävän tai muun
toimenpiteen suorittamista(oikeudenkäynnistähallintoasioissaannetunlain2 luvun 6 §:n 2
momentti).

V.Muunlainsäädännönmukaanpäätökseenei saahakeamuutostavalittamalla.
Pöytäkirjanpykälätja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot

Hallkmtaakoskevistaseuraavistapäätöksistäeikirkkolain24luvun 8 a §:n2 momentinnojallasaa
tehdäkirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikäkirkollisvalitusta, jos asiakuuluu

markkinaoikeudentoimivaltaan. Asiakuuluumarkkinaoikeudentoimivaltaan,joshankumanarvo
ylittäähankintalain 25 §:nmukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa
laskettuna ovat:

-

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

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEFT

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

Käyntiosoite: Pappilantie 29
Postiosoite: 36600 PÄLKÄNE

Sähköposti:Dalkane.srkfwevl.fi

Pöytäkirjanpykälät: 191, 192, 195, 196, 200, 201, 202

Oikaisuvaatimus on tehtävä14 päivänkuluessa siitä, kun asianosainen on saanuttiedon

päätöksestä.Oikaisuvaatimusaikalasketaanpäätöksentiedoksisaannistatiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneenpäätöksestääedon,jollei muutanäytetä,
seitsemäntenäpäivänäkirjeen lähettämisestä,saantitodistuksenosoittamanaaikanatai erilliseen

tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistätiedoksiantoa

katsotaan asianosaisen saaneentiedonpäätöksestäkoknantena päivänäviestinlähettämisestä,jollei
muuta näytetä. Seurakunnanjäsenenkatsotaan saaneenpäätöksestätiedon, kun pöytäkirjaon
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 silloin, kun seon

?^
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viranomaisenkäytettävissävastaanottolaitteessa taitietojärjestelmässäsiten, ettäviestiävoidaan
käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksestaon käytäväilmi:
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

3

HANKINTAOIKAISu

Hankintaoikaisuntekeminen

Hankintayksikön päätökseentai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdähankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (hankintalaki 132-135 §).
Hankintaoikaisutoimitetaanhankintayksikölle.
Hankintavksikkö: Pälkäneen seurakunta

K.äyntiosoite:Pappilantie29
Postiosoite:36600 PÄLKÄNE

Sähköposti: gaiAB^Ej7k(agEn;:f;i

Hankintaoikaisu on tehtävä14 päivänkuluessa siitä, kun asianosainen on saanuttiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksentiedoksisaannista tiedoksisaantipäiväälukuun ottamatta.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenäpäivänäkirjeen lähettämisestä,jollei sen

näytetätapahtuneenmyöhemmin. Käytettäessäsähköistätiedoksiantoaviestinkatsotaansaapuneen
vastaanottajalle sinäpäivänä,jolloin sähköinenviesti on vastaanottajan käytettävissätämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. TäUaisena ajankohtana pidetään "'.stLn

lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonkajohdosta sähköinenviesti on saapunut

vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä

päivänäennenviraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää
postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:

oikaisua vaativan nimi sekätarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

millä perusteilla oikaisua päätökseenvaaditaan.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijävetoaa,jolleivät nejo ole
hankintayksikönhallussa.
VALITUSOSOITUS

^ . . -7%-,,,,,
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a) Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiinvoidaan hakeamuutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus

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

Sähköposti:hameealinna.hao@oikeus.fi
Valitoksen voi tehdämyöshallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
httDS://asiomti2. oikeus. fi/haIIintotuomioistuimet.

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitusaika on 30 päivääpäätöksentiedoksisaannista.
Kirkollisvalitus alistusasiassa

Seuraaviin päätöksiinvoidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite:Näsilinnankatu26 (7.krs), 33200TAMPERE
Postiosoite:Näsilimankatu26(7 .krs), 33200 TAMPERE
Sähköposti:tamDere.tuomiokanihiIifSSevLfi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki

Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohalIitusfSievl. fi
Valitusaika on 30 päivääpäätöksentiedoksisaannista.
Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitusaikalasketaanpäätöksentiedoksisaannistatiedoksisaantipäiväälukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneenpäätöksestätiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenäpäivänä
kirjeen lähettämisestä,saantitodistuksenosoittamanaaikanatai erilliseentiedoksisaantitDdistukseen
merkittynä aikana. Käytettäessätavallista sähköistätiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen

tiedonpäätöksestäkohnantena päivänäviestin lähettämisestä,jollei muuta näytetä. Seurakunnan
jäsenenkatsotaan saaneenpäätöksestätiedon, kun pöytäkirjaon asetettu yleisesti nähtäväksi.
b) Valitus markkinaoikeuteen
Valitus ontehtäväkirjallisesä 14 päivänkuluessa siitä,kun ehdokas tai tarjoaja on saanuttiedon
hankintaa koskevasta päätöksestävalitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen
tiedoksisaannista tiedoksisaantipäiväälukuun ottamatta.

Joshankintayksilckö on tehnyt hmkintapäätöksenjälkeen hankinta- tai käyttooikeussopimuksen
hankintalain 130 §:n l tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän
kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestävalitusosoituksilleen.
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Valimsmarkkinaoikeudelleon tehtäväviimeistäänkuudenkuukaudenkuluessahankintapäätöksen
tekemisestä siinätapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineenja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestäoheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä
päivänäkirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä
tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinäpäivänä,jolloin sähköinenviesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta
sähköinenviesti on saapunutvastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hmkintayksikön
ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan

markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellähankintaoikaisua koskevassa
kohdassa.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu

hankintayksikön päätöstai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on
vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida
saattaa hankintayksikön sellaista päätöstätai muuta ratkaisua, joka koskee l) yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta eijaeta osiin hankintalain 75 §:n
nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden
perusteena käytetään yksinomaan halv-inta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa
markkinaoikeuden käsiteltäväksi,jos hankinnan arvo ylittäähankintalain 25 §:n mukaisen
kynnysarvon

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus®,oikeus.fi
Valituksen voi tehdämyös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiomti2. oikeus. fi/hallintotuoniioistuimet.
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VALITUKSEN SISÄLTÖJA LIITTEET, VALiTUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN JA
OIKEUDENKÄYNTiMAKSU

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:

valittajan nimi ja yhteystiedot

postiosoiteja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiinliittyvätasiakirjat voidaan
lähettää

sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
päätös, johon haetaan muutosta

miltä kohdin päätökseenhaetaan muutostaja mitä muutoksia siihen vaaditaantehtäväksi

PöytE

ijiennimikirjaimet

Huomioita:
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vaatimusten perustelut

mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätösei kohdistu valittajaan.
Josvalittajan puhevaltaa käyttäähänenlaillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa Umoitettava
viipymättä valitusviranomaiselle.

Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:

valituksen kohteena oleva päätösvalitusosoituksineen

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

-

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei valitusviranomainen toisin määrää,valtakirjaa ei
kuitenkaan tarvitse esittääoikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssätarkoitetuissa
tilanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessämainitulle valitusviranomaiselle. Omalla

vastuullavalitusasiakirjat voi lähettääpostitse, lähetinvälityksellätai sähköisesti.Postiin
valitusasiakirjat onjätettäväniin ajoissa, ettäne ehtivätperille valitusajan viimeisenä päivänäennen
viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinenviesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun
se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, ettäviestiä
voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:nnojallamuutoksenliakijaltaperitään

oikeudenkäyntimaksu,jollei lain5, 7, 8 tai9 §:stämuutajohdu.Tuomioistummaksulain 2 §:ssä
säädettyjen maksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) l §:n
mukaanoikeudenkäyntimaksuhallinto-oikeudessaon260 jamarkkinaoikeudessa2 050 .
Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4 100 , jos hankimian arvo on vähintään l

miljoonaa euroaja 6 140 ,jos hankinnan arvo on vähintään10miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus Intetään pöytäkirjanotteeseen.

^.

Pöytälägantarkastajifenmmlkirjaimet

Huomioita:

