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55 § Kokouksen avaaminen
Esitys:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenhohtaja avasi kokouksen klo 17.29.

Muutoksenhaku:

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

56 § 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 11.5.2022.

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

57 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Tarkastamisessa on noudatettu aakkosjärjestystä.
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Leena Eerola Ja Jukka Lehto .

Päätös:

Valittiin Leena Eerola ja Kirsi Saarinen.

Muutoksenhaku:

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

Esittely:

58 § Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen

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 26.1.2022 lähtien. Nähtävillä olosta ilmoitetaan seurakunnan
ilmoitustaululla.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

Esittely:
Päätösesitys:

59 § 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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60 § Tilintarkastuskertomus 2021
Valmistelija:

Sari Janhunen, talouspäällikkö

Esittelijä:

Sari Janhunen, talouspäällikkö

Esittely:

Pälkäneen seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilintarkastus vuodelta 2021 suoritettiin
20.4.2022.
Tilintarkastaja on antanut kertomuksensa vuoden 2021 tilinpäätöksestä.

LAVA

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

Liitteet:

Tilintarkastuskertomus, Liite 1

Päätösesitys:

Talouspäällikkö esittää, että merkitän tilintarkastajan lausunto tiedoksi ja esitetään
toimintakertomus ja tilinpäätös kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuusto

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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61 § Toimituspalkkiosuositus (valtuusto)
Valmistelija:

Sari Janhunen, talouspäällikkö

Esittelijä:

Sari Janhunen, talouspäällikkö

Esittely:

Uudesta toimituspalkkiosuosituksesta papeille ja kanttoreille on sovittu Kirkon
työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n sekä Kirkon
alojen ry:n kanssa. Suositussopimus on voimassa 1.6.2022 alkaen.Suosituksen voimaan
saattaminen seurakuntatasolla edellyttää, että suositus hyväksytään kirkkovaltuustossa. Siihen
asti sovelletaan seurakunnassa aiemmin hyväksytyn suosituksen taksoja.
Uusi toimituspalkkiosuositus sisältää lähinnä vain taksojen tarkistuksia.
Taksoja korotettu 5 %:lla.
Pälkäneen seurakunnassa kanttorien ja pappien vapaapäivä- ja lomasijaisille on maksettu
sopimuksen mukaiset toimituspalkkiot.

LAVA

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

Liitteet:

Suositussopimus toimituspalkkioista, Liite 2

Päätösesitys:

Esitetään toimituspalkkio suositussopimuksen hyväksymistä kirkkovaltuustolle.
Suositussopimus käyttöön 1.6.2022 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

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

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

5 / 2022

Pvm 16.5.2022
Kello 17.00
Sivu 6/17
Paikka: Luopioisten
seurakuntakeskus/TEAMS

62 § Vuoden 2022 seurakuntavaalit
Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Seurakuntavaalit pidetään vuonna 2022 marraskuun kolmantena sunnuntaina, eli 20.11.2022.
Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 8.-12.11.2022.
Vaaliasiakirjat
Äänestyslippujen lisäksi ennakkoäänestyksessä tarvittavat vaalikuori ja lähetekuori on tilattu.
Seurakunnat voivat tilata myös ennakkoäänestyksessä tarvittavia muita asiakirjoja eli
ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen lähetekirjeitä, ilmoittautumislomakkeita
kotiäänestykseen sekä luetteloita ennakolta äänestäneistä. Vaaleja varten tullaan seurakunnissa
perustamaan valitsijayhdistyksiä ehdokkaiden nimeämistä varten.
Valitsijayhdistys perustetaan valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjalla, johon liitetään
ehdokkaan suostumus ja vakuutus –lomake ja asiamiehen vakuutus –lomake. Myös näitä
lomakkeita voi tulostaa info.seurakuntavaalit.fi -sivulta.
Vaalikirje ja vaaliviesti
Äänestysalueisiin jakautuneiden seurakuntien tulee kirkon vaalijärjestyksen mukaan lähettää
seurakuntansa äänioikeutetuille jäsenille ilmoituskortti viimeistään 30 päivää ennen
vaalipäivää. Ilmoituskortti voidaan lähettää äänestäjille myös silloin, kun seurakuntaa ei ole
jaettu äänestysalueisiin. Ilmoituskortti on osa Kirkon viestinnän ja hallinto-osaston
koordinoimaa Vaalikirjettä, jonka seurakunnat voivat myöhemmin tilata
info.seurakuntavaalit.fi-sivuilta. Kirjeeseen sisältyy ilmoituskortin lisäksi kirkkoherran
tervehdys ja ehdokaslistat. Kirkkohallitus on parhaillaan kilpailuttamassa Vaalikirjeen tulostusja postituspalvelua ja tiedottaa myöhemmin tilaamisen aikataulusta. Mikäli äänestysalueisiin
jakautuva seurakunta ei tilaa Vaalikirjettä äänioikeutetuilleen, sen tulee itse järjestää
ilmoituskortin painattaminen ja postitus.
Kirkon viestintä toimittaa vaaleja varten sähköistä Vaaliviesti-uutiskirjettä, jonka voi tilata
info.seurakuntavaalit.fi-sivuilta löytyvästä tilauslinkistä. Myös jo lähetetyt uutiskirjeet ovat
sivuilla luettavissa. Päivittyvillä info.seurakuntavaalit.fi–sivuilla julkaistaan vaaleja koskevaa
tietoa ja materiaalia.
Äänestyspaikkojen esteettömyys ja vaalisalaisuuden turvaaminen
Eduskunnan oikeusasiamies on useaan otteeseen kiinnittänyt huomiota ennakkoäänestys- ja
äänestyspaikkojen järjestelyihin muun muassa kuntavaalien yhteydessä. Erityisesti huomiota on
kiinnitetty äänestyspaikkojen esteettömyyteen, saavutettavuuteen ja vaalisalaisuuden
turvaamiseen. Eduskunnan oikeusasiamies on muun muassa todennut, että kaikilla äänestäjillä
– riippumatta heidän toimintakyvystään – tulisi olla yhdenvertainen mahdollisuus äänestää
oman valintansa mukaan joko ulkona tai sisätiloissa, jos tällaiset äänestysvaihtoehdot ovat
yleisesti käytössä. Laissa säädettyjä esteettömyys- ja yhdenvertaisuusvaatimuksia tulee aina
noudattaa riippumatta siitä, miten ennakkoäänestyspaikan järjestelyt on päätetty toteuttaa
(EOAK/4495/2021).
Pyörätuolia käyttäville äänestäjille tulisi äänestyspaikalla olla oma esteetön äänestyskoppi, jotta
he eivät joudu suorittamaan äänestämistä syliin asetettavan kirjoitusalustan avulla. Tällainen
järjestely ei eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan turvaa vaalisalaisuuden toteutumista, sillä
kirjoitusalustan näkösuojakaan ei takaa, etteivät muut paikallaolijat voisi nähdä äänestyslippuun
tehtävää merkintää.
Seurakuntavaaleissa ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän järjestelyissä tulisi
kiinnittää huomiota mm. seuraaviin eduskunnan oikeusasiamiehen esille nostamiin asioihin:
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• Pyörätuolia, rollaattoria tai muita liikkumisen apuvälineitä käyttävillä äänestäjillä on käytössä
esteetön äänestyskoppi. Esteetön äänestyskoppi on leveä ja sen kirjoitustaso sekä seinälle
kiinnitetyt ehdokaslistat ovat riittävän matalalla pyörätuolia tai muita apuvälineitä käyttäville
äänestäjille. Äänestyskopissa on oltava riittävä valaistus ja mahdollisuuksien mukaan käytössä
suurennuslasi ja lisävalo.
• Kulku äänestyspaikalle ja äänestystiloissa on esteetöntä. Esteettömyyden toteutumisen osalta
voi tarkastella mm. luiskien helppokulkuisuutta, kynnysten korkeutta, ovien avattavuutta ja
invapaikoitusmahdollisuutta. Äänestyspaikan tilat eivät saisi olla liian pienet tai ahtaat
apuvälineillä liikkumiseen.
• Äänestyspaikan läheisyydessä on mahdollisuuksien mukaan tuoleja levähtämistä varten ja
samasta rakennuksesta löytyy inva-wc.
• Opasteet äänestyspaikalle ovat näkyvillä paikoilla
Vaalien järjestämistä koskevia ohjeita tullaan alkukevään aikana julkaisemaan
info.seurakuntavaalit.fi -sivuilla. Jos Covid-19 -epidemia edellyttää, Kirkkohallitus tulee
syksyn aikana ohjeistamaan, miten ennakkoäänestyksessä ja äänestyspaikoilla on syytä
varautua koronatilanteeseen.
LAVA

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

Liitteet:

--

Päätösesitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto päättää lähettää Pälkäneen seurakunnan
äänioikeutetuille jäsenille ilmoituskortin kirkon yhteishankinnan mukaan. Hankinta on
huomioitu vuoden 2022 talousarviossa.
Äänestysalueisiin jakautuneiden seurakuntien tulee kirkon vaalijärjestyksen mukaan lähettää
seurakuntansa äänioikeutetuille jäsenille ilmoituskortti viimeistään 30 päivää ennen
vaalipäivää.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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63 § Vaalilautakunnan valitseminen (valtuusto)
Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Vaalilautakunnan asettaminen: Vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa
huolehtii vaalilautakunta. Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto. Vaalilautakunta tulee
asettaa viimeistään 31.5.2022.
Kirkkoneuvoston esityksestä kirkkovaltuusto tai seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan
osalta seurakuntaneuvosto valitsee vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää
puheenjohtajan. KL 23:19 ja KVJ 2:4,1.
Kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä
muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan.
Kirkkovaltuusto 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. Tarvittavien jaostojen jäsenmäärä on syytä ottaa huomioon vaalilautakuntaa
asetettaessa.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä
ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää
henkilö.
Vaalilautakuntaan on hyvä valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi
varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa vaalilautakunnan jäsen menettää
kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen
tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.
Valinnassa on huomioitava kirkkolain 23:8§ vaatimus siitä, että toimielimeen valitaan sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia

LAVA

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

Liitteet:
Päätösesitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan
puheenjohtajan ja lisäksi vähintään neljä jäsentä. Valinnassa on huomioitava kirkkolain 23:8§
vaatimus siitä, että toimielimeen valitaan sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia.
Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan
vähintään yhtä monta varajäsentä, kuin on varsinaisia jäseniä, ja asettaa varajäsenet siihen
järjestykseen, missä he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan. Valinnassa on huomioitava
kirkkolain 23:8§ vaatimus siitä, että toimielimeen valitaan sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Kirkkovaltuuston kokoukseen 30.5.2022.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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64 § Vaalikuulutusten, ilmoitusten ja ehdokaslistojen yhdistelmän julkaisusta päättäminen
Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Hallinnollinen aikataulu: seurakuntavaalit 2022
Valitaan sanomalehti/muu julkaisu, jossa tietyt vaaleihin liittyvät kuulutukset ja ilmoitukset
sekä ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan. KJ 23:2,2–3
KJ 23:2 mom 2
Kuulutuksesta, josta on ilmoitettava lehdessä, otetaan lehteen sen aihe ja pääsisältö.
Julkaistavaksi määrätty kuulutus on painettava kokonaisuudessaan. Kuulutuksen julkaisemisen
tai siitä ilmoittamisen on tapahduttava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-, paikallistai seurakuntalehdessä.

LAVA

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

Liitteet:

--

Päätösesitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto päättää, että vaalikuulutukset, ilmoitukset ja
ehdokaslistojen yhdistelmät julkaistaan Sydän Hämeen -lehdessä.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Päätös:
Toimeenpano
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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65 § Onkkalantien parantaminen Tommolan kappelin kohdalla
Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Sähköposti 10.5.2022
Teemme Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta Onkkaalantien katu- ja
parannussuunnittelua, ote suunnitelmasta liitteenä.
Suunnitelmaan kuuluisi suojatiesaarekkeen rakentaminen kappelin kohdalle, jonka kautta on
merkittävästi jalankulkuliikennettä siunauskappelille.
Suojatie saarekkeen rakentaminen poistaisi ajoneuvoliikenteen liittymän kappelin kohdalta ja
ajoliikenne siirtyisi kulkemaan kokonaan nykyisen, eteläisemmän liittymän kautta. ks liite.
Jatkosuunnittelun kannalta on tärkeää kuulla seurakunnan mielipide suojatiesaarekkeen
tarpeellisuudesta.
Yhteydenotot ja tarvittaessa lisätietoja
projektipäällikkö valtteri.brotherus@wsp.com tai
suunnittelija
merja.mustalampi@wsp.com

Ystävällisin terveisin,
Merja Mustalampi
Projekti-insinööri, Infra
Project Engineer, Infra Infrastructure
M + 358 40 1830 310
WSP Finland Oy
Ruokasenkatu 4, 4 krs.
FI-96200 Rovaniemi
wsp.com
Kirkkoherra
Tommolan hautausmaasuunnitelmassa 1970-luvulta on kappelin kohdalle suunniteltu ja
toteutettu kaksi autolla kuljettavaa liittymää hautausmaalle.
Nykyinen käytäntö, jossa pohjoisempi kylän puolinen liittymä on yksisuuntainen vain
Onkkaalantieltä hautausmaan parkkipaikalle kulkeva, on hyvä.
Hautausmaalle on hautajaisten yhteydessä paljon liikennettä ja parkkipaikka on usein täynnä.
Kaksi liittymää kappelille ja hautausmaalle on sujuvoittanut liikennettä.
LAVA

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

Liitteet:

Liite 3

Päätösesitys:
Päätös:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto antaa lausunnon, jossa Tommolan hautausmaalle
kulkevaa pohjoisempaa kylän puoleista liittymää ei suljeta autoliikenteeltä.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Lausunto suunnittelijoille

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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66 § Jäsenmäärän, toiminnan ja talouden seuranta
Valmistelija:

Jari Kemppainen,

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Maaliskuun lopussa jäsenmäärä oli 4821, vuoden lopussa jäsenmäärä oli 4816. Jäsenmäärä on
noussut vuoden alusta 5 jäsenellä.
Kastettuja tammi-maaliskuussa oli 7, seurakuntaan liittyneitä 2, kuolleita 20, seurakunnasta
eronneita 8, muuttovoitto 24 jäsentä.
Tammikuussa-maaliskuussa järjestettiin 397 tapahtumaa, joissa oli 4 202 osallistujaa.
Tammikuun-maaliskuun
Toimintatuotot olivat 30 513 €
Toimintakulut – 273 625€
Toimintakate -234 112 €
Verotulot 376 700 €
Vuosikate 144 516 €
Verotulojen kehitys
Pälkäneen seurakunnan huhtikuun verotulot ovat 118 338 €, muutos viime vuoden huhtikuun
verotuloihin 8,3 %. Alkuvuoden verotulot 495 038 €. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan
6,6%.
Koko kirkossa maaliskuun verotulot nousivat 5,2 % verrattuna vuoteen 2021
ja alkuvuoden verotulot nousivat 4,8 % verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan

LAVA

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

Liitteet:

Liitteet 4,5

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

5 / 2022

Pvm 16.5.2022
Kello 17.00
Sivu 12/17
Paikka: Luopioisten
seurakuntakeskus/TEAMS

67 § Lastenohjaajan lomauttaminen
Valmistelija:

Sari Janhunen

Esittelijä:

Sari Janhunen

Esittely:

Lastenohjaaja Jaana Mäki-Mantila lomautetaan 7.7.- 26.8. 2022. Syynä työsopimuslain 5 luvun
2.12 § tarkoitettu työn tilapäinen vähentyminen.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Lastenohjaajan lomautuksen aikana seurakunnassa ei ole
kerhotoimintaa.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 16.5.2022

Liitteet:

--

Päätösesitys:

Talouspäällikkö esittää, että lastenohjaaja Jaana Mäki-Mantila lomautetaan 7.7.-26.8.2022.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Tiedoksi Jaana Mäki-Mantilalle ja palkanlaskentaan.

Muutoksenhaku:

Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa
sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka
viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua
sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on
oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72
§ 2 momentti) eikä myöskään työsuhteessa oleva työntekijä. Muussa tapauksessa asianosainen
voi vaatia päätökseen oikaisua 14 päivän kuluessa sen tiedoksisaamisesta.
Työsopimus on yksityisoikeudellinen sopimus, joten työsopimukseen perustuvat vaatimukset
käsitellään käräjäoikeudessa.
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68 § Luottotappioehdotus

Esittelijä:

Sari Janhunen

Esittely:

Pälkäneen seurakunnan taloussääntö § 10 Saatavien perintä
Kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä päättää avoimen saatavan kirjaamisesta
luottotappioksi. Jos avoimien saatavien poistaminen on delegoitu talouspäällikölle, hän tekee
asiasta kirjallisen päätöksen perusteluineen ja antaa tiedon päätöksestä kirkkoneuvostolle.
Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi
välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen vähintään vuosittain. Jälkiperintää
on kuitenkin syytä jatkaa.
Kirkon palvelukeskus lähettää asiakkaille kaksi maksukehotusta. Kirkonpalvelukeskus kirjaa
luottotappiot kesäkuun kirjanpitokaudella.

Päätösesitys:

Talouspäällikkö esittää hautauslaskujen laskunumero 21069 pvm 28.9.2021 305,50 eur ja
laskunumero 21102 pvm 14.12.2021 145,50 eur kirjaamista luottotappioiksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Liitteet

Liite 6 luottotappioehdotus

Muutoksenhaku:

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

69 § Ilmoitusasiat
Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
8/2022Kirkkotilojen turvallisuus yleisötilaisuuksissa
17/2022Seurakuntien kirjanpidon tehtäväalueiden muuttaminen 1.1.2023 lukien
17/2022 liiteTehtäväalueet
16/2022Suositus kirkollisveroprosentin alentamisesta
15/2022Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys
15/2022 liiteKirkon säädöskokoelma 157-2022 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys
tietoturvapolitiikasta
14/2022Lisäohjeita liittyen ukrainalaisten auttamiseen seurakunnissa
14/2022 liite 1Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistiloissa
14/2022 liite 2 Avustushakemuslomake ukrainalaisille
Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Viranhaltijapäätökset ajalta 15.4.-10.5.2022 liite 7

Muut asiat:
Kirkkoherra kertoi käyneensä yhteistoimintapäivässä 13.5.2022
puolustusvoimien kanssa. Seurakunnan valmiussuunnitelma tulee päivittää tämän hetkisen
muuttuneen tilanteen vuoksi.
Pöytäkirjan tarkastajien
Huomioitavaa
nimikirjaimet

KIRKKONEUVOSTO
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

5 / 2022

Pvm 16.5.2022
Kello 17.00
Sivu 14/17
Paikka: Luopioisten
seurakuntakeskus/TEAMS

Vanhan kirkon yksityistien tiekokous 25.5.22 ei edustajaa.
Käytiin keskustelua ruumiskylmiön hälytysasennuksesta, kiinteistöhuoltotöistä,
siivoustöistä. Todettiin että voidaan käyttää yrittäjiä ostopalveluna.
Ihana Pälkäne suurtapahtuma 28.5.2022 Aitoon Honkalassa. Seurakunnan osastolle
lupautuivat Esko Peltonen ja Kirsi Urkko.
Seurakuntapaidat julkaistaan Ihana Pälkäne messuilla.
Panu Raivio osallistuu seurakunnan edustajana kirkkoherran kanssa
Kirkkopäiville Ouluun 20-22.5.2022.
Seuraavat kokoukset:
Kirkkoneuvosto Sovitaan kesän kokoukset
11.7.2022 klo 17 Luopioisten hautausmaan portilla.
18.7.2022 klo 17 Tommolan kappelin edustalla.
8.8.2022 klo 17 Pälkäneen pappila tai Haltian pappila.
5.9.2022 klo 17 Pälkäneen seurakuntatalo
Kirkkovaltuusto 30.5.
Seminaaripäivä 18.9.2022 klo 10 Pälkäneen seurakuntatalolla.
Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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70 § 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)

71 § Kokouksen päättäminen

Päätösesitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pälkäneen seurakunta
Kirkkoneuvosto
16.5. 2022 § 68

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: § 55,56,57,58,59,60,61,63,65,66,68,69,70.

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: § 62,64.

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot § 67
Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista
annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintoriita-asiana ratkaistavaksi,
jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan
vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6 luvun 72 § 2 momentti) eikä myöskään työsuhteessa oleva
työntekijä. Muussa tapauksessa asianosainen voi vaatia päätökseen oikaisua 14 päivän kuluessa sen tiedoksisaamisesta.
Työsopimus on yksityisoikeudellinen sopimus, joten työsopimukseen perustuvat vaatimukset käsitellään käräjäoikeudessa.

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: § 62, 64
Pöytäkirjan tarkastajien
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Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

5 / 2022

Pvm 16.5.2022
Kello 17.00
Sivu 17/17
Paikka: Luopioisten
seurakuntakeskus/TEAMS

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.
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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