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Janne Vesto, kappalainen § 42-47 ajan klo 18.20
Päivi Giren, diakoni § 42-47 ajan klo 18.20
Sari Janhunen, talouspäällikkö
Sari Janhunen

MUUT SAAPUVILLA OLEVAT
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Puheenjohtaja Jari Kemppainen

Pöytäkirjanpitäjä Sari Janhunen
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Matti Huomo

Tero Ahlqvist
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TARKASTAMINEN
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PITÄMINEN JA SIITÄ
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42 § Kokouksen avaaminen
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenhohtaja avasi kokouksen klo 17.45.

Muutoksenhaku:

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

43 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esittely:

Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja
paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian
käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä
tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle.
Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jokin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on
annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston
seuraavassa kokouksessa. Kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin.
Kokouskutsut on postitettu 14.4..2022.

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

44 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Esittely:
Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Tarkastamisessa on noudatettu aakkosjärjestystä.
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Matti Huomo ja Matti Aaltonen

Päätös:

Valittiin Matti Huomo ja Tero Ahlqvist.

Muutoksenhaku:

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

45 § Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Esittely:
Päätösesitys:
Päätös:

Tarkastettu pöytäkirja tai ilmoitus siitä tulee asettaa nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle
vähintään 14 päivän ajaksi. (KL 25 luku 3 § )
Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 20.4.2022 lähtien. Nähtävillä olosta ilmoitetaan seurakunnan
ilmoitustaululla.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

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

46 § Työjärjestyksestä päättäminen
Esittely:
Päätösesitys:

Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei
neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Käsitellään asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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47 § Seurakunnan ruoka-apu
Valmistelija:

Jari Kemppainen, Janne Vesto

Esittelijä:

Janne Vesto, Päivi Giren

Esittely:

Kirkkoneuvosto 22.11.2021 §196 Yhteistyö ruoka-avustuksissa
Valmistelija: Janne Vesto
Esittelijä: Janne Vesto
Esittely:
Janne Vesto on syksyn aikana keskustellut Kostiakeskuksen työntekijöiden Mari
Korkeakankaan ja Elsi Martikaisen sekä sosiaalityöntekijä Anna Lemmetyisen kanssa ruokaavustuksista. Asiasta on keskusteltu myös diakoniavastuuryhmässä ja kirkkoherran ja
talouspäällikön kanssa.
Seurakunta käyttää ruoka-avustuksiin noin 4000 euroa vuodessa = puolet avustusmäärärahoista.
Ostokortit jakautuvat 55-60:lle eri henkilölle ja yleensä niitä voi saada max 3 vuodessa.
Kostiakeskus ja seurakunta jakavat yhdessä noin 300 EU-ruokakassia/vuosi. Kassin voi saada
kerran 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 luvussa on samoja henkilöitä kuin seurakunnan ostokorttien saajissa.
Kostiakeskuksella pidetyssä palaverissa keskusteltiin yhteistyöstä niin, että suurempi osa
avustuksista annettaisiin elintarvikkeina. Esimerkiksi niin, että diakonian testamenttivaroilla
hankittaisiin täydennystä EU-kasseihin 10 eurolla /kassi.
- Kassien kokoaminen ja pääasiallinen jakaminen tapahtuisi Kostiakeskuksella,
- Kaupasta ostettavat ruokatarvikkeet tulisivat samalla kyydillä kuin hävikkiruoka Kkaupasta kolmesti 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-ruokatuki olisi loppumassa. Kirkkohallitukselta tällaista viestiä ei ole tullut.
Liitteenä muutama esimerkki, mitä 10 eurolla saa kassiin (Kostiakeskuksen laatimia
esimerkkilistoja).
Vastuuryhmässä käytyjen keskustelujen pohjalta kassi voisi vaihtoehtoisesti sisältää myös
Oivariinia, Makkaraa, Näkkileipää, Kananmunia, Jauhelihaa ja Tuorekurkkua.
Mikäli kirkkoneuvosto suhtautuu asiaan positiivisesti, asian valmistelua jatketaan ja vuoden
kestävä kokeilu alkaisi 1.1.2022.
LAVA: Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Liitteet: 2 Esimerkit
Päätösesitys: Aloitetaan 1.1. 2022 ruoka-avussa vuoden kestävä kokeilu, jossa täydennetään
EU-kasseja noin 10 eurolla. Käytetään tähän diakonian testamenttivaroja max 3000 eur.
Diakoniapappi raportoi kirkkoneuvostolle huhtikuussa, miten kokeilu on edennyt.
Päätös: Esityksen mukaisesti
Toimeenpano: diakoniatyöntekijät ja diakoniapappi
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
Kirkkoneuvosto 19.4.2022
Liitteenä on Kostiakeskuksen työntekijöiden selvitys kolmen ensimmäisen kuukauden
toiminnasta. Siitä näkee, miten nykyinen maailmantilanne vähävaraisten elämään.
- Virpi Kangasniemi ja Janne Vesto ovat olleet tiiviissä yhteydessä työntekijöihin ja päätöksiä
hankintojen muutoksista on tehty yhdessä.
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- 40 taloutta tarkoittaa ainakin 80 ihmistä, monia heistä autettu useamman kerran
- uusia asiakkaita ruoka-avun piiriin on tullut myös sosiaalitoinen ohjaamina (hintojen noususta
johtuva ahdinko)
- koska EU-ruoka on loppu ja hävikkiä ei juuri synny (laputetut aletuotteet ostetaan kaupasta),
seurakunnan ruoka-apu on nyt käytännössä ainoa ruoka-apu. Muutosta EU-ruokatilanteeseen ei
ilmeisesti ole tulossa ennen syksyä, voi mennä jopa vuodenvaihteeseen. Pääsiäisen jälkeen
hävikkiruokaa on todennäköisesti enemmän hetken aikaa.
- Paikallisia ratkaisuja tilanteeseen mietitään Kostiakeskuksella ja syyskuussa diakoniaviikolla
järjestään kuivatavarakeräys. Todennäköistä kuitenkin on, että testamenttivaroista myönnetty
3000 € määräraha ei tule riittämään koko vuodeksi.
LAVA

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

Liitteet:

Liite 1. Seurakunnan ruoka-apu. Kostiakeskuksen raportti

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Kuultuaan diakonia ja diakoniapappia kirkkoneuvosto päätti lähettää asian valmisteluun.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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Seurakuntavaalien äänestysalue
Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin,
jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä.
Tarvittavien jaostojen jäsenmäärä on syytä ottaa huomioon vaalilautakuntaa asetettaessa.
Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella.
KL 23:19 ”Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan
äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen
kolmijäsenisenä, ja sen tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella
siten kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.”
KVJ 2:4 ” Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiin, vaalilautakuntaan on valittava niin monta
jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19 §:n 2 momentissa
tarkoitettuihin päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen
käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostoista on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä
vaalilautakunnasta säädetään.”
Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi äänestyspaikka, jonka
tulee olla avoinna klo 11–20 välisen ajan. Kiertäviä äänestyspaikkoja ei siis tule järjestää. Jos
seurakunnan alue on laaja ja tarvitaan useampi äänestyspaikka varsinaisena vaalipäivänä, tulee
seurakunta jakaa äänestysalueisiin. Tällöin myös seurakunnan äänioikeutetuista jäsenistä
tehtävät luettelot, eli äänioikeutettujen luettelot, tehdään äänestysalueittain. Jos seurakunnassa
ei ole käytössä äänestysalueita, muodostetaan yksi yhtenäinen äänioikeutettujen luettelo.
Seurakunnissa, joita koskee seurakuntajaotuksen muutos 1.1.2023 alkaen, voidaan
äänestysalueisiin jakautuminen tehdä vain noudattamalla nyt voimassa olevia seurakuntarajoja.
Äänestysalueisiin jakautuminen ja seurakunnan yhteyshenkilö tulee ilmoittaa
kirkkohallitukseen Satu Kettuselle sähköpostitse (satu.kettunen(at)evl.fi) huhtikuun loppuun
mennessä. Äänestysalueisiin jako toteutetaan muodostamalla Kirjuriin digitoidut
äänestysalueet. Seurakunnan, joka haluaa toteuttaa äänestyksen äänestysalueittain, tulee piirtää
alueiden rajat Kirjuriin 31.5.2022 mennessä. Äänestysalueiden nimien tulisi olla
mahdollisimman lyhyitä ja ne kirjataan järjestelmään mahdollisuuksien mukaan sekä suomen
että ruotsin kielellä. Nimeämisestä annetaan tarkemmat ohjeet Kirjurissa. Mikäli seurakunta ei
ole jakautunut äänestysalueisiin, seurakunnassa voi varsinaisena vaalipäivänä olla vain yksi
äänestyspaikka. Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä ennen kuin vaalilautakunta
asetetaan, jotta vaalilautakuntaan ja äänestysalueen vaalien toimittamisesta vastuussa oleviin
jaostoihin osataan valita tarpeellinen määrä jäseniä
Vuoden 2018 vaaleissa seurakunta oli jaettu kahteen äänestysalueeseen Pälkäne ja Luopioinen.
Äänestysalueet noudattivat vanhaa kunta- ja seurakuntarajaa. Äänioikeutettuja oli 4223,
Pälkäneellä 2823 ja Luopioisissa 1330.Ääniä annettiin 1170. Ennakkoon äänesti 755.
Varsinaisena vaalipäivänä 415. Äänestysprosentti oli 27,7. Ennakkoon äänestäneitä 17,9 %
äänioikeutetuista. Ennakkoon äänesti Pälkäneellä 449, Luopioisissa 309.
Emäseurakunnan alueen äänioikeutetuista äänesti ennakkoon 15,5 % (449 ääntä) ja kappelissa
ennakkoäänestysprosentti oli 27,3 % (309 ääntä). Varsinaisena vaalipäivänä tuli ääniä
Pälkäneeltä 319 ja Luopioisista. 92. Varsinaisena vaalipäivänä äänesti Pälkäneellä 11,3% ja
Luopioissa 7% äänioikeutetuista.
Lopullinen äänestysprosentti emäseurakunnassa oli 27,3 % ja kappelin alueella 30,4 %.
Emäseurakunnan alueella 93,7 % ja kappeliseurakunnan alueella 94,5 % äänestettiin oman
alueensa ehdokaslistan ehdokasta.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

4 / 2022

Pvm 19.4.2022
Kello 17.00
Sivu 7/15
Paikka: Luopioisten
seurakuntakeskus /TEAMS

Aiemmissa vaaleissa oli yksi äänestysalue. Varsinaisena vaalipäivänä oli käytössä kiertävä
äänestyspaikka, joka ei enää ole mahdollinen.
Koska vaaleissa enemmistö äänistä annetaan jo ennakkoäänestyksessä ja varsinaisen
vaalipäivän äänestäjien määrä pienenee jatkuvasti, on perusteltua pitää seurakunta yhtenä
äänestysalueena. Toisaalta kaksi äänestysaluetta palvelee äänestäjiä paremmin.
Vaikka päätös tulee tehdä kirkkovaltuustossa 31.5. mennessä on asia ilmoitettava jo huhtikuun
loppuun mennessä kirjuriin.
LAVA

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

Liitteet:

Liite 2. Vaalien aikataulu

Päätösesitys:
Päätös:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta jaetaan
kahteen äänestysalueeseen, joka noudattaa vanhaa kunta ja seurakuntarajaa, Pälkäne ja
Luopioinen.
Esityksen mukainen

Toimeenpano

Kirkkovaltuuston päätettäväksi

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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49 § Kesäkauden kolehtisuunnitelma
Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti
kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL
4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto
vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ 2:8).
Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi).
Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit.
Jos kirkkoherra ja kirkkoneuvosto ovat eri mieltä päätettävissä olevia kolehteja koskevasta
kysymyksestä, asia on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi. KJ 9:7§
Kirkkohallitus on tänään kirkkolain 22 luvun 2§:n nojalla määrännyt, että vuoden 2022 aikana
on Turun arkkihiippakunnan sekä Tampereen, Oulun, Mikkelin, Kuopion, Lapuan, Helsingin ja
Espoon hiippakunnissa koottava alla luetellut kolehdit.
su 1.5. 2. sunnuntai pääsiäisestä, Hyvä Paimen
Kerhojen kummikohteelle Hosainan kuurojen koululle Suomen Lähetysseuran kautta
su 8.5. 3. sunnuntai pääsiäisestä, Jumalan kansan koti-ikävä
Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus.
su 15.5.4. sunnuntai pääsiäisestä, Taivaan kansalaisena maailmassa
Nuorten toimeentulon vahvistamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon
Ulkomaanavun säätiö, Eteläranta8 00130, viitenumeroluettelo.
su 22.5.5. sunnuntai pääsiäisestä, Sydämen puhetta Jumalan kanssa
Hengellisen elämän vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla
hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa.
Hiljaisuuden ystävät ry, Tikkupolku 1, 49460 Hamina, FI19 5780 3820 0907 43.
to 26.5.Helatorstai, Korotettu Herra
Suomen Lähetyslentäjät ry:n hengen pelastavien lentojen tukemiseen turvattomilla ja
vaikeakulkuisilla aluilla kehittyvissä maissa. Suomen Lähetyslentäjät ry - MAF Suomi,
Helsinki-Malmin lentoasema, 00700 Helsinki, FI04 5724 1120 0933 25.)
su 29.5.6. sunnuntai pääsiäisestä, Pyhän Hengen odottaminen
Koulutuksen mahdollistamiseen ja opetuksen laadun parantamiseen Kirkon Ulkomaanavun
kautta. Kirkon Ulkomaanavun säätiö, Eteläranta8 00130, viitenumeroluettelo.
su 5.6. Helluntaipäivä, Pyhän Hengen vuodattaminen
Kirkon ja kristittyjen tukemiseen kohtaamaan uushenkisyydestä vastauksia hakevia ihmisiä
sekä välittämään heille evankeliumia. Hengen uudistus kirkossamme ry, Kaarlonkatu 6, 11100
Riihimäki, FI21 2047 1800 1225 24, viite 268224.
su 12.6.Pyhän Kolminaisuuden päivä, Salattu Jumala
Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Lasten ja nuorten keskus ry:n kautta. Lasten ja
nuorten keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 1203.
su 19.6.2. sunnuntai helluntaista, Katoavat ja katoamattomat aarteet
Oman seurakunnan nuorisotyölle (Konfirmaatio)
la 25.6.Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä), Tien raivaaja
Pilistveren ystävyysseurakunnalle
su 26.6.3. sunnuntai helluntaista, Kutsu Jumalan valtakuntaan
Sininauhasäätiön kynnyksettömän päiväkeskus Illusian ja nuorten tukipiste Nuolen toiminnan
tukemiseen. Sininauhasäätiö sr., Mäkelänkatu 50, 00510 Helsinki, FI12 5789 5420 0142 48.)
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su 3.7. 4. sunnuntai helluntaista, Kadonnut ja jälleen löytynyt
Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, nuorten ja
opiskelijoiden valtakunnallisten tapahtumien ja leirien järjestämiseen. Herättäjä-Yhdistys ry,
PL 21, 62101 Lapua, FI44 4747 1020 0016 55.
su 10.7.5. sunnuntai helluntaista, Armahtakaa!
Nuorten perus- ja ammattikoulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta teemalla Koulutus on
avain oman elämän hallintaan. Suomen Lähetysseura, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet
osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
su 17.7.Apostolien päivä, Herran palveluksessa
Tampereen hiippakunnan kolehti Sakari ja Päivi Löytyn työn tukemiseen eteläisessä Afrikassa
Suomen Lähetysseuran kautta.
su 24.7.7. sunnuntai helluntaista, Rakkauden laki
Lomakotiyhdistys Ilonpisaralle
su 31.7.Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä), Kirkastettu Kristus
Rauniokirkon suojeluyhdistykselle Pyhän Mikaelin kirkkoraunion kunnostamiseen
su 7.8. 9. sunnuntai helluntaista, Totuus ja harha
Oman seurakunnan nuorisotyölle (Konfirmaatio)
su 14.8.10. sunnuntai helluntaista, Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa
Oman seurakunnan lähetystyölle
su 21.8.11.sunnuntai helluntaista, Etsikkoaikoja
Toivon sanoman välittämiseen internetissä, erityisesti Bible Toolbox -sivustan kautta. Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley) r.y., PL 184, 00181 Helsinki, FI13 8000 1500 7791
95, viitteet: https://tpfons.fi/sley/viitteet
su 28.8.12. sunnuntai helluntaista, Itsensä tutkiminen
Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus
su 4.9. 13. sunnuntai helluntaista, Jeesus, parantajamme
Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien
toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä
nuorten aikuisten toimintaan. Kansan Raamattuseuran Säätiö sr., PL 48, 08101 Lohja, FI73
2103 3800 0055 77.
su 11.9.14. sunnuntai helluntaista, Lähimmäinen
Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon
diakoniarahasto, Eteläranta 8, 00130 Helsinki. Kolehtien tilitysohjeet toimitetaan joulukuussa.
su 18.9.15. sunnuntai helluntaista, Kiitollisuus
Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen
satamissa. Suomen Merimieskirkko ry, Provianttikatu 4, 00980 Helsinki, FI69 1014 3000 2126
27.
su 25.9. 16. sunnuntai helluntaista, Jumalan huolenpito
Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus.
LAVA

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

Liitteet:
Päätösesitys:

Kirkkoherra esittää kolehtisuunnitelman hyväksymistä

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Suntiot, papit, talouspäällikkö

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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50 § Kirkkopäivät
Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Kirkkopäiviä ja Suomen Lähetysseuran lähetysjuhlia vietetään Oulussa 20-22.5. 2022
Ohjelma kirkkopaiva.fi

LAVA

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

Liitteet:
Päätösesitys:

Kirkkoherra esittää, että valitaan seurakunnan edustajat Kirkkopäiville

Päätös:

Seurakunta ei lähetä edustajaa kirkkopäiville.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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51 § Jäsenmäärän, toiminnan ja talouden seuranta
Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Helmikuun lopussa jäsenmäärä oli 4823, vuoden lopussa jäsenmäärä oli 4816. Jäsenmäärä on
noussut vuoden alusta 7 jäsenellä.
Kastettuja tammi-helmikuussa oli 4, seurakuntaan liittyneitä 2, kuolleita 14 seurakunnasta
eronneita 7, muuttovoitto 22 jäsentä.
Tammikuussa-helmikuussa järjestettiin 262 tapahtumaa, joissa oli 2140 osallistujaa.
Tammikuun-helmikuun
Toimintatuotot olivat 14 402 €
Toimintakulut -190 270€
Toimintakate -175 868€
Verotulot 267 944 €
Vuosikate 95 224 €

LAVA

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

Liitteet:

Liite 3 Tilastoyhteenveto

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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52 § Ilmoitusasiat
Valmistelu

Jari Kemppainen

Esittelijä

Jari Kemppainen

Esittely:

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
13/2022Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2022
12/2022Opetushallitukselta ja kirkkohallitukselta yhteinen kirje oppilaitoksille,
seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
12/2022 liiteOpetushallituksen ja Kirkkohallituksen kirje lukioille ja ammatillisille
oppilaitoksille, seurakunnille ja seurakuntayhtymille seurakuntavaaleista
Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
3/2022
1.4.2022
Täsmennyksiä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2022–2024 määräysten voimaantuloon
Viranhaltijapäätökset ajalta 19.3.-14.4 liite 4
Diakonian vastuuryhmän kokoukset 2.2.2022 ja 5.4.2022 Liite 5
Muut asiat:
Neuvottelu 5.4.2022 Pälkäneen kunnan ja pälkäneläisten toimijoiden kanssa turvallisuus- ja
valmiusasioista, sekä eri toimijoiden mahdollisuuksista auttaa tilanteessa, mikäli Pälkäneelle
tullaan osoittamaan tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa tarvitsevia maahanmuuttajia.
Osallistujina Kemppainen ja Vesto.
Seuraavat kokoukset:
Kirkkoneuvosto
16.5.2022klo 17
Kirkkovaltuusto 30.5.2022 klo 18

LAVA

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

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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53 § Oikaisuvaatimusohjeen antaminen
Esittely:

Kirkkoneuvoston tekemästä päätöksestä tehdään oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista (KL 24:9,1)
Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta
(KL 24:5)
Tarkemmat ohjeet pöytäkirjanlopussa olevassa oikaisuvaatimusohjeessa

Päätösesitys:

Hyväksytään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

54 § Kokouksen päättäminen
Päätösesitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pälkäneen seurakunta
Kirkkoneuvosto
19.4.2022 § 53

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi
tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 42, 43,44,45,46,47,48, 51,52,53,54
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 49, 50

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Pappilantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Postiosoite: Pappilantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Sähköposti: palkane.srk@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
Oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
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Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
–

oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi

–

tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä

–

millaista oikaisua päätökseen vaaditaan

–

millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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