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Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja siitä ilmoittaminen:
Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa
14.09.2021 lähtien. Nähtävilläolosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston

ilmoitustaululla 7. 9. 2021-24. 9. 2021 välisenä aikana (vähintään 14
päivää).
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KOKOUKSENAVAAMINEN
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:32

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
143 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDENTOTEAMINEN

Esittely: Kirkkojärjestyksen 9 luvun l §:n mukaan kukkoneuvosto päättääkokoontumisensa ajan ja
paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, miUoin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
vähintäänneljäsosajäsenistä sitäkirjallisesti pyytää ilmoittamansa asiankäsittelemistä varten.
Kokouksen kutsuu koolle pulieenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällätavalla. Samalla on kokouksesta
Umoitettava myös kirkkovaltuuston pi rfieenjohtajalle Ja varapuheenjohtajalle.

Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaajokin asian neuvoston käsiteltäviksi, hänen on annettava
asiastakujallmen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaaasiaesille neuvoston seuraavassa
kokouksessa. Kokouksessavoi aloitteen tehdäsuullisestildn.

Kokouskutsut onpostitettu 7.9.2021.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakea muutosta (KL 24:5)
144 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN
VALITSEMINEN
Esittely: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan,
Tarkastamisessa noudatetaan aakkosjärjestystä.
Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi Saarinenj a Rauha Valkama
Päätös:Valittiin Matti Aaltonenja Matd Huomo
Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakea muutosta (KL 24:5)

145 §

PÖYTÄKIRJANNÄHTÄVILLÄPITÄBDNEN
Esittely: Tarkastettu pöytäkirjatai ilmoitus siitätulee asettaa nähtäväksiseurakunnan ihnoitustaululle
vähintään 14 päivänajaksi. (KL 25 luku 3 §)
Päätösesitys: Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetäänyleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 14. 9. 2021 lähtien. Nähtävillä olosta ihnoitetaan knkkoherranviraston
ilmoitustaululla.
Päätös: Esityksen mukaisesti

Toimenpiteet: Pöytäkirja asetetaan nähtäville esityksen mukaisesti. Kopiot sekä seurakuntatalolle että
seuialnmtatoimistollc.

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakea muutosta (KL 24:5).
146 §

TYÖJÄRJESTYKSESTÄPÄÄTTÄMINEN
Erittely: Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämäänjärjestykseen ja käsitellään, jollei
neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätösesitys: Käsitelläänasiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä
Päätös: Esityksen mukaisesti

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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LUOPIOISTEN HAUTAUSMAAKATSELMUS
Valmistelija: JariKemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Jari Kemppainen, TainaVäisäsvaara
Esittely:
Pälkäneen seurakunnan hautanstoimen ohjesääntö

16 § Hautausmaan katselmus
Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, ettähautausmaanja sUläolevien rakennusten
katselmus suoritetaan vuosittain.

Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä,

joihin Luopioisten kappeliseurakunnan kappelineuvostonja hautausmaiden
hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekätehdyt
havainnot antavat aihetta.

Erityisesti katsehnuksessatodetaan,

l) onko hautaustoimenohjesääntöäja vahvistettua hautausmaankäyttösummitebnaa
noudatettu;

2) onkohautakiijanpito yhtäpitävähautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden
kanssa;

3) onko yksityisiähautojakunnostettuja hoidettu ohjesäännönmukaisesti
ja

4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen
määräystenmukaista.
Katselmuksesta laaditaanpöytäkirja.
Luopioisten kappelineuvoston ohjesääntö

12 §
KappeUneuvoston tehtävänäon

8) valvoajahoitaakappeliseurakunnankirkkoajahautausmaatakirkkoneuvostonantamienohjeiden
mukaisesti

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

Tilaisuudenaluksipuutarhuri AstaForsströmkertoi yleisesti hautausmaankunnosta.
Todettiin seuraavaa'

sankarihautausmaaon hyvin hoidettujakaunis, erityisestikiitosta saikukkaistutukset.
saiikarihautausmaanpensasaitaonhyvin leikattuja siisti. Siperianhemepensas aidan
vanhenemiseen ja risuuntumiseen kiinmtettiin kuitenkin huomiota.
hoitokauden aikana Luopioisten hautausmaan miehitys on ollut riittävä

uumahautausmaan tulevaapaikkaakatseltiin. Luopioistenhautausmaalle on ollut suunnitteilla
uumahautausalue. Tälle alueelle tulisi uumahautoja, joihin omaiset voivat laittaa

haulamuistomerkin. Luopioistenhautausmaallaon olemassa sirottelualue. Tälle alueelle
voidaan haudata tuUcat niin, että omaiset eivät tiedätarkalleen paikkaa mihin tuhkat on

haudattu (Hautaustoimilaki). Alueella on muistolaattoja varten kivi, johon kaikkien alueelle
haudattujen laatat voidaan kiinnittää. Uumahautausalue suunnitelma liitteenä, lupa-asia vielä
selvitettävällä.

vanhahautausmaaniitetäänniittykukkien kukinnanjälkeen

huoltorakennuksen pienuuspuhutti edelleen. Aidantodettiin olevanhyväratkaisu. Peittää
hyvin kompostialueen.
haravointitatkoot jäivät pitämättä koronan takia. Tämä työllisti alkukesästä hautausmaan
työntekijöitänormaalia enemmän.

kirkon sisäänkäynnit hyvin siistit, pensasaita luiskan vierestä hyvin leikattu, pääovella kauniit
ruukkuistutukset

vanhoistapuistatodettiin, ettäniitäkaadetaantarpeen vaatiessapitkin vuotta.
kuntaon tekemässänäytelmakatosta hautausmaaalueennaapuriin. Tästätehdäänlausunto,
kun seurakunnalle tulee kysely asiasta.
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hautausmaanpienoistraktori on ollut kesänsikanauseastikorjattavana. Keskusteltiin
Ratassalon testamentti varojen käytöstäuuden pienoistraktorin hanldntaan. Asta Forsström on
vuonna 2019 perustellut koneen hankintaa: helpottaa käytävien hoitoa ja siistinä pitämistä,

mohonleikkuutaja hiekanja mullankuljettamista sekäkastelunhelpottamistaja
nopeuttamista.

todettiin, että yksityinen hautausmaa ahie on nyt siististi hoidettu.
päätettiin hyväksyä lukollisen kaapia hankinta kasvinsuojelua aineUle sekälukollisten

henkilökohtaisten lokeroiden tilaaminen. Lisäksihyväksyttiin ehdotus seurakuunan logolla
olevien t-paitojen tilaamisesta ensikesänhoitokautta varten kaikiUe hautausmaan
työntekijöille. Asta Forestrom ottaanämäasiathoitoonsa.

sosiaalitiloissaei tälläkertaakäyty, mutta työntekijöideneväitävarten on nythankittu
kmmoUinenjääkaappi.
Todettiin, ettähautausmaan yleisilme on siisti.

Todettiin, että hautausmaalla on vaarallisesti kallistuneita hautakiviä, annetaan haudan haltijoille
kehotus oikaista hautakivet.
Hoitokauden 2021 aikana on toteutuneet seuraavat kohdat:

o
o

Uumahautausalueen tarvetta on selvitetty: Uumahautapaikkoja onjäljellä vuosikymmeniksi nyt
olemassaolevilla alueilla. Lupa-asiaaon selvitetty JonnaJuutilaiseltaja vastaukseksi on saatu, että
erillistä lupaa ei tarvita. Alue onjo hautausmaata.
Luopioisiin on hankittu Stiga ruohonleildam ja siihen perakiny. Nämä hanldtliin Ratassalon

testamentti varoilla. Peräkäiryntoimitos viivästyyja seon luvattu toimittaa elokuun loppuun, vanha
Kubota on tästä syystä vielä käytössä Luopioisissa tämän kesän.

o
o

Luopioisten hautausmaalle on hankittu lukollinen kaappi henkilökohtaisten tavaroiden säilyttämistä
varten. Lokerokaappi on sijoitettuna kirkonalakerrassataukotilan läheisyydessä.
Hautausmaa-dueelta onkaadettuviime syksynämuutamiahuonokuntoisiakoivuja. Kannotjyrsittiin
pois syksyn aikana.

o

Vaarallista hautakivislä on ilmoitettu sekä kirjeitse, että korjaus kehotuksella haudoilla.

Muistio:

o

Katsehnuksessa todettiin, että sankarihautasumaa on siistija hyvin hoidettu. Tarkasteltiin Siperian
hemqiensas aitaaja päätettiin, ettäse leikataan alas viimeistäänensi keväänä.Näinsaadaanse
tuuhettumaanja vihreäksi alhaalta asti.

o

Uumahautausmaa vanhalle hautausmaa-alueeUe suumutehnan mukaisesti. Talouspäällikkö tekee
testamenttivarojen käytöstä uumahautausmaahan esityksen. Tarkoitus olisi tehdä alueelle

hiekkakäytävä,korjatasankarihautausmaaltatulevatrappuset.Alueolisitarkoitussäilyttääniittynä
tulevaisuudessakin.

o

Kaadetaanhaavatkiviaidanvierestä.

o

Kukon oven luiskan sivuilla olevat pensaat leikataan niin, että kaiteesta saa otettua tukea.

o

Kirkon alapohjan tuuletusluukkujen avaaminen keväälläja sulkeminen syksyllä annettaisiin
hautausmaa työntekijöiden tehtäväksi.

Ensikesäkauttavartenmietitäänkesätyontekijöidensijoittumistaerihautausmaille.Ruohonleikkuuja
trimmaaminen ongehnakohtia, koskahenkilöstönliikkuminen eri hautausmaille ei sujunut
suunniteknien mukaisesti.

Annetaan yksityisen hautausmaan haltijoille kehotus leikata pensaat.
Ihnoitustaulutäytyy siistiä.
Selvitetään kiviaidan korjausta ja mahdollisuuUa saada siilien avustusta.
Kastelupisteen vieressä olevien pensaiden leikkaus ja kuusiaidan alasleikkaus.
Ensi kesäksi penkki sireenien keskelle hiljentymispaikaksi.
Kybniön kunnostamista/uuden hankkimista nuetittim.
Yksityisen henkilön ehdotus ilmoitustaululle laitettavasta tiedotteesta koskien hautarauhan rikkomista
ei saanut kannatusta.

Hautojen kuulutus

Kastelunkehittäminen, hoitohautoja onnoin400ja niidenkasteluunmeneepaljon aikaa.Selvitetään,
onko madollista saadavedenpainetta nostettua niin, ettäkastelu toimisi vesilefkulla.

Hautalyhtyjen poistaminen kesänajaksi. Tiedotetaan keväälläja kehotetaan poistamaan lyhdyt
haudoilta työntekijöiden työturvallisuuden parantamiseksi.
T- paidat edelleen tilaamatta.
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LAVA: Tässäpykälässäkäsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:

Päätösesitys: Kirkkoherra esittää, että hyväksytään muistio.
Päätös:Esityksenmukaisesti
Toimeenpano:

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

148§

TOIMINTASUUNNITELMANJATALOUSARVIONLAADINTAOHJE2022
Valmistelija: JariKemppainen, TainaVäisäsvaara
Esittelijä: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara

Esittely:

SEURAKUNTATALOUDEN TALOUSARVIO SEKÄTOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA.
Kirkkohallituksen virastokollegio 17. 6. 2020 hyväksymä ohje.
Seurakuntatalouden talousarvion sekä toiminta-ja taloussummitehnan laatimista koskevat säännökset
on koottu kirkkolain ja Ufkkojärjestyksen lukuihin 15. Niissä säädetään myös vuotta pitemmän

aikavälintoiminnanja talouden suunnittelusta. Toiminnanja talouden suiumittelu tapahtuu
samanaikaisesti. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekätoiminta-ja taloussuunnitelman
valmistelusta.

Kirkkojärjestys 15 luku 2 §: Talousarvio sekätoiminta-ja taloussuunnitelma
Jokaistakalenterivuotta varten laaditaantalousarvio. Talousarvion hyväksymisenyhteydessä

hyväksytääntoiminta-ja taloussuuimitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on toiminta-ja
taloussuunnitehnan ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta-Ja taloussuunnitelmassa

hyväksytääntoiminnallisetja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioja toiminta-jataloussuunnitelma on
laadittava siten, ettäedellytykset tehtävienhoitamiseen turvataan.

Tulojenjamenojenonoltavatasapainossakolmenvuodensuunnittelukaudentaiperustellustasyystä
tätäpidemmän,kuitenkinmintäänviidenvuodenajanjaksonaikana.Talousarvionhyväksymisen
yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen nuomioon

myöstalousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.
Talousarvioon otetaantehtävienhoitamisenja toimumallisten tavoitteiden edellyttämätmäärärahatja
tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahatja tuloarviot otetaan
talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous-ja tuloslaskehnaosa sekä investointi-ja
rahoitusosa.

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan ja yhteisen kirkkovaltuuston seurakuntayhtymän
talousarvio sekätoiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuodenjoulukuussa (KJ 15:3).
Talousarvio sekätoiminta-ja taloussuunnitelma onkirkkovaltuuston tärkeimpiävälineitä
seurakuntatalouden toiminnan ja talouden ohjaamiseen. Muut hallintoelimet ja tehtäväalueet ohjaavat
toimintaa mm. käyttösuunnitelmilla.

Talousarviossa sekätoiniinta-ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntatalouden toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet. Suunnittelussa korostetaan toimimianja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten

resurssienmerkitystäja suunnittelunrealistisuutta.Talousarviosekätoiminta-jataloussuunnitelmaon
laadittava siten, että edellytykset seurakuntatalouden tehtävien hoitamiseen turvataan myös pidemmällä
aikavälillä.

Kirkkoneuvosto antaa talousarvion laadintaohjeen. Siinä annetaan ohjeita toiminnallisten ja
taloudellisten tavoitteiden asettamisesta.
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Tehtäväalueidenvastaavat työntekijätvalmistelevat talousarvio- sekätoiminta-ja
taloussuunnitehnaehdotuksensa kirkkoneuvoston antamien kehysten ja ohjeiden mukaanja antavat ne
kirkkoneuvostolle talousarvion sekätoiminta-ja taloussuumutehnan laatimista varten.
Toiminnallmen tavoite on kirkkovaltuuston tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan
käyttötarkoitusta, palvelujen määräätai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite.
Hyvin asetettu tavoite
on konkreettinen, yksiselitteinen, realistinen, arvioitavissa ja mitattavissa oleva,
lähtee seurakuntalaisten tarpeista ja odotuksista,
ohjaa seurakuntatalouden toimintaa ja työntekijöitä hyväksytyn vision ja strategisten

linjausten toteuttamiseen,
on haasteellinen, mutta seurakuntatalouden voimavaroin saavutettavissa.

Tehtäväalueidentoiminnalliset tavoitteet eivätsaa oUa ristiriidassakoko seurakuntatalouden yhteisten
strategioiden, tavoitteidenja taloudellisen tilanteen kanssa.
Tavoitteet hyväksytäänkirkkovaltuustossa kaikealla tasolla siten, ettäjokaista tehtäväaluettakohti
esitetään1-5 keskeistätoiminnallista tavoitetta. Näidentavoitteiden toteutumista seurataanja
arvioidaan myös toimintavuoden aikana tomunnanja talouden raportomnin yhteydessä
(taloussääntömaUi23 §) sekätoimintakertomuksessa tilinpäätöksenyhteydessä.
Liitteessäkirkkoherranja talouspäällikönlaatima esitys toiminta-ja taloussuimnitelman
laadintaohjeeksi.

KN 08/2021
Toimintaja taloussuuimitehna rakentuu voimassa oleville strategioille ja edellisen vuoden arvioimlle
(Toimintakertomus 2020)

Kiikkohallitus on hyväksynytkoko kirkolle Ovet auki-strategian,jota myös seurakunnantulee omalta
osalta soveltaa vuosina 2022-2026.

TämänlisäksiJatketaanaiempaakaste painopistettä.
Vuonna2020 seurakunnassatapahtui kastettujen määrässäsuhteessa syntyneisiin nofkahdus,joka onjo
aiemmintapahtunut kaupunkiseurakunnissajaetelänseurakumiissa.
. 2018 Pälkäneelläsyntyneet 4 l, kastetut 39
.

2019 Pälkäneellä syntyneet 32, kastetut 28

.

2020 Pälkäneelläsyntyneet 49, kastetut 34

Kolmantena painopistealueenaon syksyn 2022 seurakuntavaalit. Puuttuu ohjeesta, lisätäänohjeeseen.
LAVA: Tässäpykälässäkäsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

Liitteet: Toiminta-ja taloussuunnitehnan laadintaohje, muisto 5.9. strategiapäivästä
Päätösesitys: Annetaan toimiata-ja taloussuumutehnmi laadintaohje.
Päätös: Esityksen mukaisesti

Toimeenpano: Työntekijät,kappelmeuvosto, vastuuryhmät.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet

/A^ cA^

Huomioita:

Kirkkoneuvosto
PÄLKÄNEENSEURAKUNTA:

KOKOUSKUTSU
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PÖYTÄKIRJA
149§ AVI:NTyÖSUOJELUTARKASTUS
JA TYÖPAIKKASELVITYS

Sivu 8 / 30

Valmistelija; Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Taina Väisäsvaara
Esittely:

KN 09/20 § 153
Aluehallintoviraston Soile Saarela otti yhteyttä ja ilmoitti työsuqjelutarkastuksesta 10. 11. 2020.
Tarkastusta varten Aluehallintovirastoon lähettiin ennakkoon tutustuttavaksi työterveyshuollon

toimintasuunmtelma 1. 1.2020 - 31. 12.2022 sekävaarojen arviointi eri työtehtävissäja niistä
yhteistoimintamenettelynä työntekijäkokouksessa laadittu kooste.
10. 11. 2020 tarkastuksessa käytiin läpi seuraavia asioita:

Työnantajalle, tässäPälkäneen seurakunnalle, annettiin toimintaohje koskien tyopaikkaselvityksiä.
Työpaikkaselvitykset täytyyuusiaaina3-5 vuodenväleintai kunolosuhteet ovat muuttuneet.
Pälkäneen seurakunnassa on edellisen selvityksen laatimisen jälkeen vähennetty työntekijöitä ja tehty
muutoksia tyojärjestelyihin. Tässä yhteydessä mainittiin seurakuntatalo ja siellä muuttuneet

työpaikkajärjestelyt. Pälkäneen seurakunnan edellisistä työpaikkaselvityksistä on kulunut lähes
päivälleen4 vuotta.
Tarkastuksessa käsiteltiin lisäksi seuraaviaasioita: työnantajanyleiset velvollisuudet, työnteon

keskeiset ehdot, työnvaarojen selvittäminenj a arviointi, väkivallanuhka, häirintäjaepäasiallinen
kohtelu, psykososiaalinen kuormitus ja fyysinenkuormitus. Muilta osilta tarkastus oli luonteeltaan
hankkeeseenliittyvä ns. kokoava tarkastus.
Toimintaohjeen merkitys työnantajalle:

Toimintaohje on annettu asiasta,jonka tarkastaja onhavainnutlainsäädännönvastaiseksi.
Toimintaohjeen noudattamattajättäminenvoijohtaasitenkuin työsuojelun valvontalaissa
(44/2006) 13 § 3. mom. säädetään tarkastajan antamaan kehotukseen ja/tai
työsuojeluviranomaisen velvoittavaan päätökseen. Työsuojeluviranomainen voi määrätä
velvoitteen tehosteeksi uhkasakon, teettämis- tai keskeyttämisuhan.

KN 01/2021

Päätösesitys:Noudatetaanmääräyksiäja päivitetääntyöpaikkaselvitykset työterveyshuollon kanssa
yhteistyössä.
Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

KN 01/21 § 16

Työpaikkaselvitystä 011pyydetty Työterveyshuollosta ja se tullaan tekemäänhulmikuuu aikana.
Työterveydestä selvityksessä mokana työterveyslääkäri Niina Aittomäki ja työterveyshoitaja Aino
Pörsti. Työyhteisön edustajina Työsuojeluvaltuutettu Janne Vesto, suntio Eija Heikkinen ja
työsuojelupäällikkönäTaina Väisäsvaara.
KN 09/2021
Työterveyshuolto on saanut valmiiksi raportin työpaikkaselvityksestä. Raportti on postitettu
seurakunnalle sähköpostilla 25. 8. 2021,

1

Työpaikkaselvityksessä on ehdotettu seuraavia toimenpiteitä:
Työympäristöön ja työn tekemiseen liittyvät toimenpide-ehdotukset:

Suositellaanpikaisiatoimia Pälkäneenseurakuntatalon toimitilan kosteusvaurioidentodennäköisesti
aiheuttaman mikrobialtistumisen ja sen myötä lisääntyneen astman ja hengitystieoireiden riskin
poistamiseksi.
1 Ensiavun suunnittelu: Vähintään 5 % työntekijöistä tulisi olla EA-koulutettuja. Koulutus on voimassa
3 vuottaja yritys huolehtii sen voimassaolosta.

Helmikuussa v.2021 8 työntekijääsuoritti ensiapukuissin.Nämäkortit ovat voimassa02/2024 asti.
LAVA:Tässäpykälässäkäsitellylläasiallaon, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

l\/l

Huomioita:

Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU
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Seitsyen leirikeskus

PÖYTÄKIRJA

KOKOUS 09/2021
13. 9. 2021
Sivu 9, 30

Liitteet: Työpaikkaselvitys raportti 19. 3.2021

Päätösesitys:Talouspäällikköesittää,ettätyöpaikkaselvitysraportti lähetetäänAVLlle..
Päätös:Esityksenmukaisesti
Toimeenpano: talouspäällikölle

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet

1^- ^

Huomioita:

Kirkkoneuvosto

PÄLKÄNEENSEURAKUNTA1'
Seitsyenleirikeskus
150 §

KOKOUSKUTSU
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KOKOUS 09/2021
13. 9. 2021

PÖYTÄKIRJA
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TLOMIOKAPmJLIN PÄÄTÖS
KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN
VAHVISTA1VIISESTA
Valmistelija: Jan Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely:

Tampereen hiippakunnanTuomiokapituli onkokouksessaan 18.8.2021 § 269 vahvistanut
kirkkovaltuuston 02/2021 kokouksessa 18.5.2021 § 24 hyväksymänuuden kirkkoneuvoston
ohjesäännön.

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

Tuomiokapitulin vahvistama ohjesääntö
Ote Tuomiokapitulin pöytäkirjasta

Päätösesitys: Merkitään päätöstiedoksi ja todetaan, että ohjesääntö on voimassa.
Päätös: Esityksen mukaisesti

Toimeenpano: Tiedoksi kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle
Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet

^

i/k l/

Huomioita:

Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU

PÄLKÄNEENSEURAKUNTA1'

ESITySLISTA

Seitsyenleirikeskus

PÖYTÄKIRJA

151 §

KOKOUS 09/2021

13.9.2021
Sivu 11 / 30

TUOMIOKAPnTLIN PÄÄTÖSLUOPIOISTEN KAPPELNEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN
VAHVISTAMISESTA
Vahnistelija: Jari Kemppainen

Esittelijä: JariKemppainen
Esittely:

TampereenhiippakunnanTuomiokapituli onkokouksessaan 18.8.2021 § 264vahvistanut

kiikkovaltuuston02/2021kokouksessa18.5.2021 § 25hyväksymänuudenLuopioisten
kappelmeuvoston ohjesäännön.

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

Tuomiokapitulia vahvistama ohjesääntö
Ote Tuomiokapitulin pöytäkirjasta
Päätösesitys: Merkitään päätös tiedoksi ja todetaan, että ohjesääntö on voimassa.
Päätös: Esityksen mukaisesti

Toimeenpano: Tiedoksi kappelineuvostolleja kirkkovaltuustoUe.

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL24:5)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaunet
f^A

Huomioita:

PÄLKÄNEENSEURAKUNTA1

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA

KOKOUS 09/2021
13. 9. 2021

Seitsven leirikeskus

PÖYTÄKIRJA
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Kirkkoneuvosto

152 §

VUOKRASOPIMUKSEN OtTIS^NOMISILMOHUS SELRAKUNTAKESKUKSEN ALAKERTA
Valmistelija: Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Taina Väisäsvaara

Esko Peltonen jääväsiitsensä pykälän käsittelyn ajaksi.
Esittely:

LuopioistenYrittäjätly/Lähityökeskusonirtisanonutvuokrasopimuksenpäättymään30.9.2021.
Luopioistenyrittäjäthaluaisivatlaatiauudenmääräaikaisenvuokrasopimuksenajalle 1. 10.202131. 12.2021 koskien AV-kokoustilaa. Heidänehdotus vuokraksi on 100 euroakuukaudessa.

AV-kokoustilanpinta-alavarastoineenon32,7 m2. Edellisessävuokrasopimuksessavuokran
suuruudeksi oli määritelty 6, 94 6m2. Saman hinnoittelun perusteella vuokran suuruudeksi määräytyisi
tämän tilan osalta 226 / kuukausi.

Sähköpostiviesti Luopioisten Yrittäjätry 31. 8. 2021

Viite:Vuoh-asopimusPälkäneenseurakunta,LuopioistenYrittäjätry / Lähityökeskus
LÄHITTÖKESKUKSENVUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 31. 8. 2021

Toiminta on ollut käynnissäsyyskuusta 2020 lähtien eli yhden vuoden. Lähityökeshis käsittää

työhuoneen42 m2 (yhteiskäyttotyötila, ryhmätyöhuone) sekäav-koh>ustilw 30m2 sekäeteisenJa
vic-.n. Olemme toteuttaneet tiloihin nykyaikaisen valaistuksen, kohentaneetsisustusta sekätoteuttaneet
valokuituverkonja älylukon ulko-oveen.

Tilojen käyttöasteentoteuma on sellainen, ettäkysyntäon keskittynyt av-

neuvotteluhuoneeseen.Työhuoneeseeneiolesyntynytkysyntää,myöskäänlomahmsi2021eiole tuonut
uusia asiakkaita.

Lähilyökeskuhentulot eivätkata tllavuokria muilla hiinav-lmkoustilan osalta. Lisäksikuluja
aiheuttavat valokuituverkonja älylukon kuukausittaiset vuokrat.

Tässätilanteessayrittäjäyhdistykselläeiolevaraajatkaamolempientilojenvuoh-austa.
Luopioisten yrittäjätry:n hallitus onpäättänytirtisanoalähityökeskuksenvuokrasopimuksen
31. 8. 2021.

TOIMINTAEtIDOTUS

Laaditaan uusivuoh-asopimus av-neuvolleluhuoneesta vuoden 2U21 loppuun saakka. Uudeksi
vuokraksi ehdotamme 100 e/ldc. Jos tilaan saadaan riittävästi käyttäjiä Ja hilut katettua, voimme jatkaa
tilan vuokrausta toistaiseksi kuukauden irtisanomlsafalla.

LuopioistenYrittäjätry etsiiverkostojensa kautta työhuoneelle uutta käyttöäyhdessäPälkäneen
seurakunnan kanssa. Valakuituyhleyden sekäuusitun valaistuksen ansioista tila voisi kiinnostaa
yrityksiävuokraamaanyhteiskäyttötilanomaankäyttöönsä.
Yhteistyöterveisin
Sari Päätalo

puheenjohtaja
LUOPIOISTEN VKITTAJATRY

LAVA:Tässäpykälässäkäsitellylläasiallaon,kirkkojärjestyksen23luvun3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 13.9.2021. Perhekerho siirtyy
vapautuviiu tiloihin, mikäli tilaan ei löydy ulkopuolista vuokralaista.
Liitteet:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Huomioita:

Kirkkoneuvosto
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KOKOUS 09/2021

13.9.2021
Sivu 13, 30

Päätösesitys:Talouspäällikköesittääkirkkoneuvostolle, ettälaaditaanLuopioisten Yrittäjätry:n kanssa
uusi määräaikainenvuokrasopimus. Talouspäällikköesittäävuokran suuruudeksi 150,00 euroa
kuukaudessa.

Päätös: Esityksen mukaisesti
Toimeenpano: Talouspäällikölle

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenvoi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Pälkäneenseurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL24:3)

Pöytäkirjantarkastajienninriknjaimet
/M/1

Huomioita:

Kirkkoneuvosto

KOKOUSKUTSU

PÄLKÄNEENSEURAKUNTA1
Seitsyenleirikeskus
153 §

ESITySLISTA
PÖYTÄKIRJA
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UUDEN METSÄTIENRAKENTAMINEN
Valmistelija: Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Taina Vaisäsvaara
Esittely:

Metsänhoitoyhdistyksen RaineSumioinenon lähestynyt seurakuntaasähköpostitseseuraavanlaisella
kirjeellä:
Tervehdys,

Selvittelimme naapurimetsänomistajien metsätientarvetta Kylmänkorvenmäkeeneli PenttiKoskimaalla
ei ole mitään tieyhteyttä keväälläomistukseensa tulleelle Umpimaa- tilalle. Teimme
maastokalselmuksen seurakunnan Nukari-tilanja Umpimaa- tilan välissäolevan Hakala-tilan
omistajan Hakalan Simon kanssa maastossa puunkorjuun

-ja kuljetuksen mahdollisuuksia. Maastonmmdot eteläänpäinkäytännössäkatkeavat Laipanlinjan
tuntumassa, joten pohjoispäähän oli löydettävä muu reitti. Pihtilammen metsätien päästä, Soukkitorven
kääntölenJästäon mahdollista maaston perusteella rakentaa uusi metsätie, matkaa tulee 650 m

kääntöpaikankanssa,Jolloinkääntöpaikkatulisi Umpimaa-tilanpuolelle. Tämänmerkkasin liitteenä
olevaan karttaan. Merkkasimme sen maastoon oranssilla nauhalla missä noin suurin piirien tien
keskilinja kulkisi.

Alustavan kustannusarvion laadin liitteeseen ja tein htstannuksisla eri tilojen keskenjaon
rakentamisyksiköidenja eli kuljettavan matkan ja hyötyalueiden perusteella. Koko hyötyalue on noin 33
ha. Kustannusta tulisi tiloille Nukari eli seurakunta noin 2000 , Vmpimaa noin 9600 ja Hakala 4600
ah 0%.
Tämän suunniteltelman ovat hyväksyneet Koskimaaja Hakala, miten on seurakunnan kanta tähän?
Kun seurakunnan metsä on tien alkupäässä niin kovin isoa histanmista (2000 ) ei tule vaan perältä
oleva tila on suurin maksaja.

7l<o tielinjaus mukaileepuunkorjuussa käytössäollutta noin 6 m leveääkokoo/a-ajouraa, jota pitkin on
tuotu aiemmin seurahiman sekä Hakalan puita. Käytännössäuuden metsätienrakentaminen vaatii

puustonpoiston 15m leveältä, luo seurakunnanpuoli on v. 2016ensiharsennettua mäntyvaltaista
metsää. Toinen harvennushakhm on tulossa tuolle alueelle noin 10vuodenpäästä,jolloin tiestä

saadaanheti hyötyätyhyemmänkuljetusmatkan ansiosta, lisäksitie helpottaa tiestäeteläänpäintulevia
taimikonhoitotöitä.

Mhy:npuunkorjuupalvduna tehdyt harvennushakkuut kesähiullaonnistuivatmainmslikuivalla
kesäkelilläjapuurahat tulivat tilitykseen 13. 8. 2021. Vähensinennakkoraivaustyön (3, 2ha)
kustannuksenpuumaksulta, joten siitäei tule lashia. Hahiantien koivuntaimikon (2, l ha)raivaustyöon
käynnissä parhaillaan.

Pystykauppana myydyn uudistushakkuleimikon hakkuusta eiole vielätullut tarkempaa tietoa koska se
alkaa, syksyn aikana. kuitenkin.
t. Raine Sumioinen

##**)i<*****+++++*******

Raine Sumioinen
metsaneuvoja

040-5840400
Keskitie 21

36760 Luopioinen

Liitteessä Metsätien rakentamisen kustannusarvio, hyötyalueiden jakautuminen sekäkanta alueesta.
Tulevissa hakkuissa seuralamta hyötyy tiestä puukaupan osalta lyhempien kuljetusmatkojen ansiosta.
Tien rakentaminen on panostusta seurakunnan metsiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
^A

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

Päätösesitys: Talouspäällikkö esittääkirkkoneuvostolle, ettähyväksytäänmetsätien

rakenlamissummitekna oheisenjakoperusteen mukaisestija valtuutetaan lalouspäälliklcö
allekirjoittamaan sopimus
Päätös: Esityksen mukaisesti
Toimeenpano; Talouspäällikölle

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

Pöytäkirjantarkastajien numkirjaimet

^
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Huomioita:
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MAANIVHTTAUSTOIMITUS 635-442-2-17 NUKARI
Valmistelija: Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Taina Väisäsvaara
Esittely:

Seurakunnan osalta maamnitaustoimitus koskee tieoikeuden perustamista Pilitilammen tieltä
määräalalle635-442-3-26-M602 pohjoisemmalle palstalle.

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

Maanmittaustoimitus 635-442-2-17 Nukari
Karttaote 635-442-2-17 Nukari

Päätösesitys: Talouspäällikkö esittääkirkkoneuvostolle, että hyväksytään tieoikeuden perustaminen
PUulammen tieltä määräalalle 635-442-3-26-M602.

Päätös:Esityksenmukaisesti
Toimeenpano: Talouspäällikölle

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

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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JÄSENMÄÄRÄN,TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA
Valmistelija: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittely:

Heinäkuunlopussajäsenmääräoli 4844, vuoden alussajäsemnääraoli 4886. Jäsenmääräon
pienentynyt vuoden alusta 42 jäsenellä.

Kastettuja vuoden alusta on ollut 14, seurakuntaan liittyneitä 7, kuolleita 38, seurakunnasta eronneita
16, muuttotappio -9 jäsentä.
Tammi-heinäkuussa järjestettiin 1144 tapahtumaa, joissa oli 16 802 osallistujaa.
Tammi-heinäkuun
tomintatuotot olivat 133 318 6
Tonnintamenot - 702 492

Toimintakate- 569 173
Verotulot 809 093
Vuosikate 2450006
Verotulojen kehitys
Pälkäneen seurakunnan elokuun verotulot 76 999

maksettu määrä 66 821 . Alkuvuoden verotulot

886 093 . Muutos vuoden takaiseen-0,2 % ja kalenterivuoden alkuun+3 %.
Koko kirkossa verotulot nousivat vuoden takaiseen 0, 8 %
ja kalenterivuoden alusta 4, 7 %.

LAVA: Tässäpykälässäkäsitellylläasialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

Liitteet: Yleisraportti 07/2021.
HenkUöstöraportti07/2021
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Esityksen mukaisesti
Toimeenpano:
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet
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JÄSENENJAVARAJÄSENENVALINTAPÄLKÄNEENVANHUSNEVOSTOON

Sivu 18 / 30

Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely:

Pälkäneen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 24. 8.2021 § 212 pyytääpälkäneläisiä
eläkeläisyhdistyksiä esittämään keskuudestaan yhteensä kuusi jäsentäja heille henkilökohtaiset
varajäsenet Pälkäneen vanhusneuvostoon. Pälkäneen seurakuntaa pyydetään esittämään yksi jäsen ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen vanhusneuvostoon.

Esitykset pyydetään toimittamaan osoitteeseen oalkanefSipalkme. fi 4. 10.2021 mennessä.
Vanhusneuvosto toimu kunnanhallituksen alaisena neuvostona, josta on määrättyKuntalaissa
(410/2015 § 27). Vanhusneuvosto on Pälkäneen kunnan ja sen alueella asuvien ikäihmistenja heitä
edustavienyhdistysten/toimijoiden yhteistyöelin.
Vanhusneuvoston tehtävät:

Parantaa ikäihmisten mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten
vahnisteluun.

.

.

Edistääviranomaisten, ikäihmistenja heitä edustavien yhdistysten / toimijoiden
yhteistoimintaa Pälkäneellä,
Edistääikäihmisten hyvinvointia, terveyttäja toimintakykyä sekäitsenäistäsuoriutumista
yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja
vapaa-ajan harrastuksissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa.
Seurata ikäihmisten tarpeiden kehitystä sekä ikäihmisille tarkoitettujen palvelujen tasoa,
saatavuutta ja saavutettavuutta.

.

.
.

Tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille asioissa, joilla on
merkitystä ikäihmisten hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elmympäristön, asumisen,
liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa
palvelujen kannalta.
Osallistua osaltaan vanhusten ja ikääntyneen väestönpalvelujen suunnittelutyöhön ja
palvelujen arviomdin kunnan alueella.
Hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen sille antamat tehtävät.

Vanhusneuvoston kokoonpano 2017-2021:
Pälkäneenseurakunta

Kirsi Saarinen, puheenjohtaja
varajäsen Vesa Mellavuo

Eläkeliiton Sydän-HämeenYhdistys
Pirkko Närvänen
Paula Pihlava

Pirjo Turunen

yhteinenvarajäsenMarjatta Savolainen
Pälkäneen seniorit ry
Heleena Taikka

Maija Koppana
Heikki Heikkilä

yhteinen varajäsen Riitta Helenius
Luottamushenkilöedustaj at
Tiina Kokkola

varajäsen Pertti Salminen
Maria Aho

varajäsen Tom Hirmukallio

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet
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Vanhusneuvoston sihteeri

haltintoasiantiuitija
Helena Niemi

Kukkoneuvosto valvoo seurakunnan etua, edustaaseurakuntaa sekätekee senpuolesta sopimuksetja
muut oikeustoimet KL 10: l §
LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kukkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja

lapsivaikutuksia.
Liitteet:
Päätösesitys: Valitaan jäsen ja varajäsen Pälkäneen vanhusneuvostoon

Päätös:Valittiin Pälkäneenseurakunnan edustajaksi Kirsi Saarinenja varaUe Kati Pinola
Toimeenpano: Tiedoksi valituille ja kunnanhallitukselle

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenvoi hakeamuutosta tekemälläkirjallisen oikaisuvaatimuksen
Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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PÄLKÄNEENSEURAKUNTA'''
Seitsyenleirikeskus
157 §

SYYSKAUDEN KOLEHTISUUNNFTELMA
Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Esittely:

Jumalanpalveluksissa sekämuissa seurakunnallisissa tilaisuuksissavoidaankerätäkolehti kirkonja
seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2).
Seurakunnassatulee laatia suunnitelma vuoden aikanakoottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto

vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8). Suumutelma
voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä-ja syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää
kirkkohallituksenja tuomiokapitulin päättämätkolehdit.
Jos kirkkoherra ja kirkkoneuvosto ovat eri mieltä päätettävissä olevia kolehteja koskevasta
kysymyksestä, asia on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi. KJ 9:7§
su 3. 10. Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai) Jumalan sanansaattajat

Kummiudenja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Lasten Ja nuorten keskus ry:n kautta.
Lasten ja nuorten keskus ry, [tälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 l 574 3000 0014 77,
viite 2202.

su 10. 10. 20. sunnuntai helluntaista, Usko ja epäusko

Ekumeemnen lähetyspyhä. KolehU kerätään seurakunnan valitsemalle ku-kon lähetysjärjestölle, Oman
seurakunnan lähetystyölle.
su 17. 10. 21. sunnuntai helluntaista Jeesuksen lähettiläät

Lasten ja perheiden parissa tehtävään työhön Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n kautta.
Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57 4405 0010 0212 96,
vhtenumerolaskuri osoitteessa: https://www. kylvaja. fl/seiu'akunnille/tilitylcset
su 24. 10. Uskonpuhdistuksen muistopäivä. Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun
rukouspäivä Uskon perustus

Kristitt^en yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite
3010.
su 31.10. 23. sunnuntai helluntaista Antakaa toisillcnne anteeksi

Rauhan ja vakauden edistämiseen kehitysmaissa. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131
Helsinki, viitenumeroluettelo.
la 6. 11. Pyhäinpäivä Pyhien yhteys

Pilistveren ystävyysseurakunnalle
su 7.11. 24. sunnuntai helluntaista Kahdenvaltakunnan kansalaisena

Inkerin kirkon diakoniatyöhön Venäjällä. Inkerin evankelis-luterilainen kirkko, PL 189, 53100
Lappeenranta, FI90 5620 0910 0018 57.)
su 14. 11. Valvomisen sunnuntai Valvokaa!

Nimikkolähetti SeijaPreasintekemälle lähetystyölle RanskanMarseillessa Kansanlähetyksenkautta
su 21. 11. Tuomiosunniintai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai) Kristus, kaikkeuden Herra
PipliaseuranLähi-idänRaamattutyölle.
su 28. 11. l. adventtisunnuntai Kuninkaasi tulee nöyränä

Pakolaisten auttamiseen. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 5. 12. 2. adventtisunnuntai Kuninkaasi tulee kunniassa

Nimikkolähettt Asta Vuorisen seurakuntatyölle Japanissa Kansanlähetyksen kautta.
ma 6. 12. Itsenäisyyspäivä Kiitos isänmaasta

Kolmen veteraani) ärjestön hengelliseen työhönVeteraanivastuu ry:n kautta. Veteraanivastuu
ry, PL 600, 00521 Helsinki, FI83 1555 3000 1109 82.
su 12. 12. 3. adventtisunnuntai Tehkää de Kuninkaalle

Hyvän elämän edellytykset - kolehti lasten hyväksi tehtävään työhön maailmalla Suomen
Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet
osoitteessa: www. seurakuntapalvelut. fi
su 19. 12. 4. adventtisunnuntai Herran syntymä on lähellä

Nimikkolähetit Toni ja Hanna Lindholmin työUe Kansanlähetyksen kautta
pe 24. 12. Jouluaatto Lupaukset täyttyvät

Pilistveren ystävyysseurakmmalle
pe 24. 12. Jouluyö Teille on syntynyt Vapahtaja!

Pöytäkirjantarkastajien nmukirjaimet
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HALLINTO-ODCEUDEN PÄÄTÖS
PAPPILAN ASEMAKAAVASTA

Valmistelija: Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Taina Väisäsvaara

Kirsi Saarinenjääväsiitsensä pykälän käsittelyn ajaksi.
Erittely:

Hämeenlinnan haUinto-oikeus 16. 8.2021 on hylännyt valituksen Pappilan asemakaavasta. Päätöksestä

voivalittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Määräaikavalitusluvan pyytämiselle päätökselleja
valitukselle on 30 päivää.

TalouspäällikköjäIdrkkoherraonneuvotellut muidenmaanomistajienja lakimiehen kanssaja tullut
heidän kanssaan siihen tulokseen, ettei hallmto-oikeuden päätöksestä tule valittaa.
Asia on tulossa uuteen käsittelyyn kunnassa.

LAVA: Tässäpykälässäkäsitellylläasiallaeiole kirkkqjärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

Liitteet: Hallinto-oikeuden päätös

Päätösesitys:Talouspäällikköesittää,ettämerkitäänhallinto-oikeudenpäätöstiedoksija ettei asiasta
pyydetä valituslupaa korkeimpaan hallmto-oikeuteen.
Päätös: Esityksen mukaisesti

Toimeenpano: lakimies Olli Teivaala, Raija Hokkanen, Jussi Mikkola, Susanna Mikkola, Sari Ottosen,
TeroKankila.

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

la 25. 12. Jouluaamu Nyt Betlehemiin!
Oman seurakunnan joulun diakonia-avustuksiin.
la 25. 12. JoulupaiväSanatuli lihaksi
su 26. 12. Tapanlnpäivä (2. joulupäivä) Kristuksen todistajat

Kristittyjenperheidentraumaterapiaan,vertaistukiryhmientoimintaan,raamatunopetukseen
sekä koulutukseen Irakissaja Syyriassa toimivissa "Toivon keskuksissa". Open Doors Finland
ry, PL71, 02701 Kauniainen,FI92 5720 2320 2102 75, viite 20213.
ma 27. 12. Apostoli Johanneksenpäivä(3. joulupäivä)Jumalaonrakkaus
ti 28. 12. Viattomien lasten päivä(4. joulupäivä) Jeesus pakolaisena

pe 31. 12. Uudenvuodmaatto (ila) Aikamme on Jumalan kädessä

LAVA:Tässäpykälässäkäsitellylläasiallaeiolekirkkojärjestyksen23 luvun3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet:

Päätösesitys: Hyväksytään kolehrisuunnitelma

Päätös:Hyväksyttiinmuutoksin,että7. 11ja 19. 12kolehtikohteetvaihtavatkeskenäänpaikkaa.Ja
Luopioisissakannetaankolehä3. 10.maaseudun tukihenldlöverkolle.
Toimeenpano: Taloussihteeri, suntiot, papit
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

M /1 , V H/

Huomioita:

Kirkkoneuvosto

PÄLKÄNEENSEURAKUNTA1'
Seitsyen leirikeskus
159 §

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKDUA

KOKOUS 09/2021
13. 9. 2021
Sivu 23 , 30

ILMOITUSASIAT
ValDUStelija: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Esittelijä: Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
.

Esittely:

Viranhaltijapäätökset:
Kirkkohallitiiksen yleiskirjeet

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Tuomiokapitulin kirjeet
Tommolaa kappdl

Seurakunnan tilaan murtauduttiin Tommolan kappelin varastolla. Tilasta vietiin Husqvama ajoleikkuri,
Stiga ruohonleikkuri, Klippo ruohonleikkurija Dolmar reppupuhallin.
Seuraavat kokoukset:
Kirkkoneuvosto

11. 10.2021 klo 18.00 Luopioisten seurakuntakeskus
22. 11.2021 klo 18.00
8. 12.2021 klo 18.00
Kirkkovaltuusto

16. 12.2021 klo 18.00
Liitteet: Viranhaltijapäätökset
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Esityksen mukaisesti

Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)
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OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN
Esittely: Kirkkoneuvoston tekemästä päätöksestätehdäänoikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle. (KL
24:3) Oikaisuvaatimus on tehtävä14 päivänkuluessa tiedoksisaannista(KL24:9, 1)
Päätöksestä,jokakoskee vainvalmistelua tai täytäntöönpanoa,ei saatehdäoikaisuvaatimusta (KL
24:5)
Tarkemmat ohjeet pöytäkirjanlopussa olevassa oikaisuvaatimusohjeessa
Päätösesitys:Annetaan tiedoksi
Päätös: Esityksen mukaisesti

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

161 §

KOKOUKSEN PAATTABUNEN
Päätösesitys: Puheenjohtaja päättääkokouksen.
Päätös:Puheenjohtajapäättikokouksen 20. 12
Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pälkäneen Seurakunnan
Kirkkoneuvosto

13. 09. 2021 160 §
1

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Valmistelua ja täytäntöönpanoakoskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä

kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistähallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2
momentin nojallahallintovalitusta, koskapäätöskoskeevainvalmisteluatai täytäntöönpanoa.
Julkisistahankinnoistaja käyttöoikeussopimuksistaannetunlain (1397/2016,hankintalaki) 146 §:n
2 momentin l kohdanmukaanhankintalainmukaistavalitusta ei voi tehdäpäätöksestätai muusta
ratkaisusta,jokakoskeeyksinomaanhankintamenettelynvalmistelua.

Pöytäkirjanpykälät: 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 155, 159, 160, 161.
Oikaisuvaatimusoikeudestaaiheutuva valituskielto
Koskapäätöksestävoidaantehdäkirkkolain24 luvun 3 §:n l momentinmukaankirjallinen
oikaisuvaatimus,seuraaviinpäätöksiinei saahakeamuutostavalittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain24 luvun 3 §:n 2 momentinmukaanoikaisuvaatimustaei saatehdäpäätöksestä,joka
alistetaantuomiokapitulintai kukkohallituksenvahvistettavaksi.
Pöytäkirjanpykälät:
Erikseen säädetytmuutoksenhakukiellot
I.Viranhaltijaei saavalittamallahakeamuutostaviranomaisenpäätökseenevankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksistaannetunlain (968/1974)2 §:ssätarkoitetussaasiassaeikäsaattaa
sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka

viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asiavireille työtuomioistuimessa. Edellämainittua
sovelletaanvainviranhaltijaan,joka onjäsenenäsellaisessaviranhaltijayhdistyksessä,jolla on
oikeuspannaasiavireille työtuomioistuimessa,tai sen alayhdistyksessä(kirkkolain6 luvun 72 §
2 momentti).

II.Muutosta ei saahakeaoikaisuvaatimuksellatai valittamallapäätökseen,jokakoskeeväliaikaista
virantoimituksestapidättämistä(kirkkolain24 luvun 14 § 2 momentti).
III.Seurakuimanjäsenelläei ole oikeuttatehdäoikaisuvaatimustatai valitustapäätöksestä,jokakoskee
toiseenhenkilöönkohdistuvaadiakoniaa,kristillistäkasvatustatai opetusta.

Pöytäkirjantarkastajien numkirjaimet
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rv Valittamallaei saahakeamuutostahallinnonsisäiseenmääräykseen,jokakoskeetehtäväntai muun
toimenpiteen suorittamista (oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 luvun 6 §:n 2
momentti).

V.Muun lainsäädännönmakaan päätökseenei saahakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla saa
tehdäkirkkolainmukaistaoikaisuvaatimustaeikäkirkollisvalitusta,jos asiakuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, jos hankinnan arvo

ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa
laskettuna ovat:

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

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

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

Kayntiosoite:Pappilantie29
Postiosoite: 36600 PÄLKÄNE

Sähköposti:palkane.srk®,evLfl
Pöytäkirjanpykälät: 152, 153, 154, 158.
Oikaisuvaatimuson tehtävä14 päivänkuluessa siitä,kun asianosainenon saanuttiedon
päätöksestä. Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää
lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestätiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänäkirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessätavallista sähköistätiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestäkolmantena päivänäviestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestätiedon, kun pöytäkirjaon
asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettääpostitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksenon oltava perilläoikaisuvaatimusajanviimeisenäpäivänäennenviraston
aukioloajan päättymistä, Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.

Pöytäkirjantarkastajiennimikirjaimet
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Oikaisuvaatimuksensisältö
Oikaisuvaatimuksestaon käytäväihni:
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

millä perusteilla oikaisua päätökseenvaaditaan.

3

HANKINTAOIKAISU

Hankintaoikaisuntekeminen
Hankintayksikön päätökseeutai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainenvoi tehdähankintayksiköllekujallisenhankintaoikaisun(hankintalaki 132-135 §).
Hanldntaoikaisutoimitetaanhankintayksikölle.
HankintayksMdtö: Pälkäneenseurakunta

Käynäosoite:Pappilantie29
Postiosoite:36600 PÄLKÄNE

Sähköposti: palkane. srk(S), evl. fi

Hankintaoikaisuon tehtävä14 päivänkuluessa siitä,kun asianosainenon saanuttiedon
haridntayksikönpäätöksestätai muustahankintamenettelyssätehdystäratkaisusta.
Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksentiedoksisaannista tiedoksisaantipäiväälukuun ottamatta.
Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenäpäivänäkirjeen lähettämisestä,jollei sen
näytetätapahtuneenmyöhemnun.Käytettäessäsähköistätiedoksiantoaviestinkatsotaansaapuneen
vastaanottajallesinäpäivänä,jolloin sähköinenviesti on vastaanottajankäytettävissätämän
vastaanottolaitteessasiten, ettäviestiävoidaankäsitellä.Tällaisenaajankohtanapidetäänviestin
lähettämispäivää,jollei asiassaesitetäluotettavaa selvitystätietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudestatai vastaavastamuustaseikasta,jonkajohdostasähköinenviesti on saapunut
vastaar.ottajaUemyöhemmin.Hankintaoikaisunon oltavaperilläoikaisuvaatimusajanviimeisenä
päivänäennenviraston aukioloajanpäättymistä.Hanldntaoikaisunvoi omallavastuullaanlähettää
postitse, lähetinvälityksellätai sähköisesti.
Hankintaoikaisunsisältö
Hankmtaoikaisusta on käytävä ihni:
oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Hankintaoikaisuunon liitettäväasiakirjat,joihinvaatimuksentekijävetoaa,jolleivätnejo ole
hankintayksikön hallussa.
. VAUTUSOSOmJS
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a) Kirkollis-ja hallintovalitukset
Seuraaviinpäätöksiinvoidaanhakeamuutostakirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus

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

Sähköposti:hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksenvoi tehdämyöshallinto-ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussaosoitteessa
https ://asiointi2.oikeus.fl/haUintotuomloistuunet

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaikaon 30 päivääpäätöksentiedoksisaannista.
Kirkollisvalitus alistusasiassa

Seuraaviinpäätöksiinvoidaanhakeamuutostakirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Tampereen hiippakunnantuomiokapituli, pöytäkirjanpykälät:
Käyntiosoite:Näsilinnankatu26 (7.kre), 33200TAMPERE
Postiosoite: Näsilinnankatu26 (7 .krs), 33200 TAMPERE
Sähköposti: tampere-tiinminkapihilifäievl. fi
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Postiosoite: PL 210, 00131 Helsinki
Käyntiosoite: Eteläranta 8, 00131 Helsinki

Telekopio: 09 1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus®. evl. fi

Valitusaikaon 30 päivääpäätöksentiedoksisaannista.
Muutoksenhakuajan laskeminen
Valitusaika lasketaan päätöksentiedoksisaannista tiedoksisaantipäiväälukuun ottamatta.
Asianosaisenkatsotaansaaneenpäätöksestätiedon,jollei muutanäytetä,seitsemäntenäpäivänä

kirjeenlähettämisestä,saantitodistuksenosoittamanaaikanatai erilliseentiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. fCäytettäessätavallista sähköistätiedoksiantoakatsotaanasianosaisensaaneen
tiedon päätöksestäkolmantena päivänäviestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan
jäsenenkatsotaan saaneen päätöksestätiedon, kun pöytäkirjaon asetettu yleisesti nähtäväksi.

b) Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusaika lasketaan päätöksen
tiedoksisaannistatiedoksisaantipäiväälukuun ottamatta.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksenjälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen
hankintalain 130 §:n l tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän
kuluessasiitä,kun tarjoajaon saanuttiedonpäätöksestävalitusosoituksineen.
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Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen
tekemisestä siinätapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä
valitusosoituksineaija hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesä puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneenpäätöksestäoheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä
päivänäkirjeen lähettämisestä,jollei sennäytetätapahtuneen myöhemmin. Käytettäessäsähköistä
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, jonkajohdosta
sähköinenviesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksikirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian
saattamisestamariddnaoikeudenkäsiteltäväksi.Ilmoitus on toimitettavahankintayksikön
ihnoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan

markkinaoikeuteen.Hankintayksikönyhteystiedotovat edellähankintaoikaisuakoskevassa
kohdassa.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu

hankintayksikön päätöstai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on
vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksivalituksella ei voida
saattaahankintayksikön sellaista päätöstätai muuta ratkaisua, joka koskee l) yksinomaan
hankintamenettelyn vahnistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta eijaeta osiin hankintalain 75 §:n
nojalla tai 3) sitä, ettähankmtalain 93 §:ssätarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden
perusteenakäytetäänyksinomaanhalvintahintaatai kustannuksia.Asiavoidaansaattaa
markkinaoikeuden käsiteltäväksi,jos hankinnan arvo ylittäähankintalain 25 §:n mukaisen
kynnysarvon

Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Postiosoite: Radanrakentajantie5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite:Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus(a)oikeus. fi

Valituksen voi tehdämyös haUinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
httos://aslointi2.olkeus.fi/haIUntotuonuol8tuimet

4 VALITUKSENSISÄLTÖJA LIITTEET, VALITUSASIAKIRJOJENTOIMITTAMINEN JA
OIKEUDENKÄYNTIMAKSU
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:

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

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

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta Ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
vaatimusten perustelut
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mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätösei kohdistu valittajaan.
Jos valittajan puhevaltaa käyttäähänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, myös tämän

yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättävalitusviranomaiselle.
Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:

valituksen kohteena oleva päätösvalitusosoituksineen

selvitys siitä, millein valittaja on saanut päätöksensä tiedoksi, 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 esittää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 32 §:ssätarkoitetuissa
tilanteissa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessämainitulle valitusviranomaiselle. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettääpostitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin
valitusasiakirjat onjätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänäennen

viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinenviesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun
se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä
voidaan käsitellä.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuimnaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään

oikeudenkäyntimaksu,jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stämuutajohdu. Tuomioishiinmalcsulain 2 §:ssä
säädettyjetiniaksujen tarkistamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen (l 383/2018) l §:n
mukaan oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 ja markkinaoikeudessa 2 050 .

Käsittelymaksumarkkinaoikeudessaonkuitenkin 4 100 ,jos hankinnanarvo on vähintään l
miljoonaa euroaja 6 140 ,jos hankinnanarvo on vähintään10miljoonaa euroa.
Yksityiskohtainen valitusosoitus Uitetaan pöytäkirjanotteeseen.
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