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YHTEENSÄ

Kirsi Urkko, kirkkovaltuuston pj X, saapui 17:40
MUUT OSALLISTUJAT Esko Peltonen, kirkkovaltuuston vpj X
Janne Vesto, kappalainen poissa
Taina Väisäsvaara, talouspäällikkö X
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Eliisa Lahtinen poissa
Sanna Viukari poissa
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Taina Väisäsvaara
MUUT SAAPUVILLA OLEVAT Puutarhuri Asta Forsström. hautausmaa katselmuksen ajan. Poistui 18:00
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 10.7.2020
PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN lähtien. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
4.7. / 2020

− 27.7 / 2020 välisenä aikana (vähintään 14 päivää).

Todistaa Pälkäneen
Kirkkoherranvirastossa

27.7 / 2020 Jari Kemppainen, kirkkoherra

KOKOUKSEN AVAAMINEN
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
LUOPIOISTEN HAUTAUSMAAN KATSELMUS
VALITUKSEN TEKEMINEN PAPPILAN ASEMAKAAVAN HYLKÄÄMISESTÄ
PÄLKÄNEEN SIIVOUS OY:N IRTISANOUTUMINEN
SEITSYEN LEIRIKESKUKSEN LATTIAN HIONTA JA LAKKAUS
TAVASE LUPA-ALUE 3 RAKENTAMIS JA VALMISTELULUPA
SÄHKÖKAAPELIN RAKENTAMINEN PÄLKÄNEVEDEN ALITSE
SEURAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ, TOIMINTA JA TALOUS
KIRKON TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU
TAMPEREEN ALUEREKISTERIKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
LUOPIOISTEN SEURAKUNTAKESKUKSEN ALAKERRAN VUOKRAUS
TOMMOLAN KAPPELIKIRKKO 50 VUOTTA JA PIISPAN VIERAILU
SALAINEN HENKILÖSTÖASIA
KASVUN-VERSO 2020
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ILMOITUSASIAT
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KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:00
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

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 4.7.2020.

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhaku:

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

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Esittely:

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Tarkastamisessa on noudatettu aakkosjärjestystä.
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Paula Suksia ja Jaakko Simola..

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhaku:

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

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Esittely:

Päätösesitys:
Päätös:
Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

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 10.7.2020 lähtien. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Pöytäkirja asetetaan nähtäville esityksen mukaisesti. Kopiot sekä seurakuntatalolle että
seurakuntatoimistolle
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

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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LUOPIOISTEN HAUTAUSMAAN KATSELMUS

Valmistelija:
Esittelijä:
Esittely:

Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
Pälkäneen seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö
16 § Hautausmaan katselmus
Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten
katselmus suoritetaan vuosittain.
Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä,
joihin Luopioisten kappeliseurakunnan kappelineuvoston ja hautausmaiden
hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt
havainnot antavat aihetta.
Erityisesti katselmuksessa todetaan,
l) onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa
noudatettu;
2) onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden
kanssa;
3) onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti
ja
4) onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen
määräysten mukaista.
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.
Luopioisten kappelineuvoston ohjesääntö
12 §
Kappelineuvoston tehtävänä on
8) valvoa ja hoitaa kappeliseurakunnan kirkkoa ja hautausmaata kirkkoneuvoston antamien
ohjeiden mukaisesti
Kirkkoherra on kutsunut kappelineuvoston jäsenet katselmukseen
Kirkkoneuvosto suoritti kokouksessaan 6/2019 § 99 Luopioisten hautausmaan
katselmuksen.
Tilaisuuden aluksi puutarhuri Asta Forsström kertoi yleisesti hautausmaan kunnosta.
Todettiin seuraavaa:
hoitokauden aikana Luopioisten hautausmaan miehitys on ollut riittävä
loppukesään tarvitaan lisää väkeä
heinäkuun viimeisellä viikolla metsuri kaataa kaulatut haavat ja yhden huonokuntoisen
koivun.
sankarihautausmaan pensasaita on hyvin leikattu ja siisti
vanha hautausmaa niitetään niittykukkien kukinnan jälkeen
kiitetään reserviläisiä hautausmaan sankarihautausmaan ilmoitustaulusta
sankarihautausmaan ilmoitustaulu tarvitsee kosteudenpoistajan
kirkon sisäänkäynnit hyvin siistit, pensasaita luiskan vierestä hyvin leikattu, pääovella
kauniit ruukkuistutukset
koneet ovat reistailleet kummallakin hautausmaalla. Päältä-ajettavia koneita on
kuluneen kesän aikana huollettu useampaan kertaan. Kummassakin edelleen vika.
Todettiin, että hautausmaan yleisilme on siisti. Härmää oli havaittu muutamalla haudalla ja
pensasaidoissa. Seurakunnan hoitohaudoille härmää ei ollut katselmukseen mennessä levinnyt.
Todettiin, että hautausmaalla on vaarallisesti kallistuneita hautakiviä, annetaan haudan
haltijoille kehotus oikaista hautakivet.
Kirkkoneuvosto ja Kappelineuvosto 5/2020
Tilaisuuden aluksi puutarhuri Asta Forsström kertoi yleisesti hautausmaan kunnosta.
Todettiin seuraavaa:
Sankarihautausmaa on siistissä kunnossa, kukkaistutukset ovat kauniisti ja hyvin
tehdyt.
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Vanhalle hautausmaalle on ollut suunnitelmissa tehdä uurnahautausmaa kappelin
toiselle puolelle. Puutarhuri Asta Forsström lähettää jo valmiiksi tehdyn suunnitelman
tarkasteltavaksi.
hautausmaan yleisilme on siisti ja hoidettu. Kompostialueen edessä oleva aita todettiin
hyväksi. Se kohentaa yleisilmettä.
Tarvittaessa puita kaadetaan hautausmaa alueelta niiden huonon kunnon vuoksi.
Yksityinen hautausalue oli siistissä kunnossa.
Testamenttivarojen käytöstä puutarhatraktorin hankintaan keskusteltiin ja asiaa aletaan
valmistella.
Puutarhuri on edelleen esittänyt lukollisten henkilökohtaisten kaappien hankkimista
työntekijöille.
Puutarhuri esitti lukollisen torjunta-aina kaapin hankkimista ja suojavarusteiden
hankkimista myrkyttämiseen.
Puutarhuri toivoi leveämpää itsevetävää ruohonleikkuria hautausmaalle.
Toivomus vedenpitävästä tabletista helpottamaan työskentelyä hautausmaalla myös
sateella. Tabletti auttaisi pysymään ajan tasalla muutoksista ja uusista hoitoon tulevista
haudoista.
Ensi kesäksi toiveena samanväriset T-paidat hautausmaan työntekijöille seurakunnan
logolla. Näin työntekijät olisi helpommin tunnistettavissa hautausmaalla.

LAVA

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

Liitteet:

--

Päätösesitys:

Kirkkoherra esittää, että
1. Kuullaan puutarhuri Asta Forsströmiä
2. Todetaan viime hautausmaakatselmuksen jälkeen tehdyt toimenpiteet
3. Suoritetaan ohjesäännönmukainen hautausmaakatselmus
4. Sihteeri laatii katselmuksesta muistion, joka hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Päätös:
Toimeenpano
Muutoksenhaku:

Valtuutetaan talouspäällikkö toimenpiteisiin. Konehankintojen osalta selvitellään kustannuksia
ja eri vaihtoehtoja ja valmistellaan esitystä Kirkkoneuvoston käsittelyyn.
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

VALITUKSEN TEKEMINEN PAPPILAN ASEMAKAAVAN HYLKÄÄMISESTÄ

Valmistelija:

Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara

Esittelijä:

Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara

Esittely:

Kirkkolain 10 § 1 mukaan kirkkoneuvoston tehtävä mm. johtaa seurakunnan omaisuuden
hoitoa ja valvoa seurakunnan etua.
Pälkäneen kunnanhallitus 16.4.2020 §74
Pälkäneen kunnanvaltuusto 11.6. 2020 §19
Pälkäneen kunta on toimittanut seurakunnalle otteen Pälkäneen kunnanvaltuuston 11.6.2020
pöytäkirjasta sekä muutoksen hakuohjeet. Ote pöytäkirjasta saapui postitse 29.6.2020.
Pappilan asemakaava on ollut pitkään valmisteilla. Valmistelussa kunta on ollut yhteydessä
seurakuntaan ja ehdottanut pappilan pellon kaavoittamista tonteiksi. Kaavan valmistelu on
tapahtunut kunnan kanssa hyvässä yhteistyössä. Pappilan asemakaava oli nyt valmis, se oli
lautakunnassa sekä hallituksessa yksimielisesti hyväksytty, kuitenkin kunnanvaltuusto hylkäsi
sen kokouksessa.
Pappilan kaavassa on 13 tonttia, joista kaksi on seurakunnan maalla.
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Kirkkoherra ja talouspäällikkö neuvoteltuaan johtoryhmän (Kirsi Urkko, Esko Peltonen, Matti
Huomo) kanssa on ottanut yhteyttä lakimieheen kunnallisvalituksen tekemiseksi. Samalla on
käyty neuvottelu muiden maanomistajien kanssa yhteisen valituksen tekemisestä.
Muita maanomistajia ovat Tauno Hokkanen pk (1/13), Jussi ja Susanna Mikkola (2/13)
Tero Kankila (4/13), Arjo Anttila (4/13).
Seurakunnan asianajatoimistona on toiminut tamperelainen Facta. Asiaa ovat lupautuneet
hoitamaan asianajaja, varatuomari Mika Miesmäki ja lakimies, OTM Olli Teivaala hintaan 230260€/h +alv. Kustannukset jaetaan yhdessä maanomistajien kanssa suhteessa tonttien määrään.
Pälkäneen kunta toimittaa asianajajalle tarvittavat asiakirjat.
Kirkkoneuvosto 5/2020
Kirsi Saarinen ilmoittaa olevansa jäävi ja poistuu pykälän käsittelyn ajaksi.
Käydään keskustelua valituksesta. Todetaan, että yhdenvertaisuus ei ole kirkkoneuvoston
mielestä toteutunut. Todetaan myös se, että seurakunnalla on tarve myydä tontit. Tontista
saatavilla varoilla olisi tarkoitus rahoittaa Luopioisten kirkon lämmitysjärjestelmän saneeraus
Kirkkoherra Jari Kemppainen kertoo asianajotoimiston laskun joko perusteen olevan suhteessa
tonttien lukumäärään ja seurakunnan osuuden laskusta olevan 2/13 osaa. .
LAVA

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

Liitteet:

Liite 1 Ote kunnanvaltuuston pöytäkirjasta ja valitusosoitus

Päätösesitys:

Päätös:

Kirkkoherra esittää että
1. Kirkkoneuvosto tekee kunnallisvalituksen Pappilan asemakaavan hylkäämisestä
yhdessä muiden maanomistajien kanssa
2. Valtuutetaan asianajotoimisto Facta laatimaan kunnallisvalitus
3. Asianajokulut jaetaan maanomistajien kesken asemakaavassa suunniteltujen tonttien
omistuksen suhteessa kyseisellä Pappilan kaava-alueella.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Asianajotoismisto Facta, muut maanomistajat

Muutoksenhaku:

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

PÄLKÄNEEN SIIVOUS OY:N IRTISANOUTUMINEN

Valmistelija:
Esittelijä:

Taina Väisäsvaara
Taina Väisäsvaara

Esittely:

Pälkäneen Siivous Oy irtisanoi siivoussopimuksensa päättymään 19.6.2020. Tämän vuoksi oli
palkattava siistijä rippileirien ajaksi. Tähän tehtävään palkattiin talouspäällikön
viranhaltijapäätöksellä Susanna Viipuri ajalle 22.6.2020-31.7.2020. Tämän vuoden siivoustarve
leirien aikana on merkittävästi kasvanut korona epidemian varotoimien ja tehostetun
siivoustarpeen vuoksi. Syksyn siivouksien osalta täytyy miettiä kilpailutetaanko siivous, vai
palkataanko siistijä/suntio hoitamaan suntion lomia ja vapaapäiviä ja siivoamaan seurakunnan
kaikkia tiloja. Aikoinaan Kristel Muru-Tanilan toimesta on teetetty siivoustyön mitoitus, sitä
voidaan käyttää tässä arvioinnissa lähtökohtana.

LAVA

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

Liitteet:

Liite 2 Kurtti irtisanomisilmoitus siivouspalvelu
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Päätösesitys:

Talouspäällikkö esittää, että otetaan valmisteluun siivouksen järjestäminen tulevaisuudessa ja
selvitetään kustannusvaikutus eri vaihtoehdoissa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Talouspäällikkö aloittaa asian valmistelun.

Muutoksenhaku:

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

SEITSYEN LEIRIKESKUKSEN LATTIAN HIONTA JA LAKKAUS

Valmistelija:
Esittelijä:
Esittely:

Taina Väisäsvaara
Taina Väisäsvaara
Seitsyen leirikeskuksen ruokailutilan ja salin lattia on päässyt huonoon kuntoon ja sälöilee
paikoitellen. Myös rantasauna rakennuksen takkatuvan lattia on huonossa kunnossa. Erityisen
kulunut ja tikkuinen on rantasaunan saunatilan eteisen lattia. Muiden tilojen lattia on hiottu ja
lakattu mutta saunan eteisen lattiaan on hionnan jälkeen laitettu vinyylilankku. Se kestää
paremmin kosteuden vaikutusta. Lisäksi lattian seinän vierustat on täytetty silikonilla kosteuden
pitämiseksi pois rakenteista. Näin lattia kestää kauemmin, kun vesi ei pääse valumaan
rakenteisiin. Silikoni täytyisi uusia muutaman vuoden välein. työ onnistui hyvin ja lattia on nyt
siistissä ja turvallisessa kunnossa. Lattian hionnasta ja lakkauksesta olen tehnyt viranhaltija
päätöksen 4/2/2020. Arvioitu hinta ylittyi n. 700 eurolla, koska ruokatilassa ja salissa oli
enemmän neliöitä kuin kuvan mukaan tehdyssä arviossa. Edullisimman urakoitsijan
löytämiseksi pyysin tarjouksia kaikilta löytämiltäni lähiseudun yrityksiltä. Parkettityö
Koivun/Hakalattiat Oy:n tarjous oli edullisin ja heidän kuvaus työstä oli myös laadukkaan ja
ammattimaisen tuntuinen.
Kirkkoneuvosto 5/2020
Todettiin, että talouspäällikön toimivalta ei ylittynyt. Kustannus alv 0% alitti määritetyn 5000
euron rajan.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Seitsyen leirikeskuksen käyttäjistä suurin osa on lapsia. Lattian
kunnolla on heidän turvallisuuteen liittyviä vaikutuksia.

LAVA

Liitteet:
Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).

TAVASE LUPA-ALUE 3 RAKENTAMIS JA VALMISTELULUPA

Valmistelija:
Esittelijä:
Esittely:

Taina Väisäsvaara
Taina Väisäsvaara

Tavase Oy on jättänyt Aluehallintovirastoon uudelleen lupahakemuksen, johon se on saanut
myönteisen päätöksen koskien tuotantoalue TUA3:sta.Valitusaika tähän päättyy 13.7.2020.
Asiassa on oltu yhteydessä Pälkäneen kunnanjohtajaan ja ympäristösihteeriin. Heidän kanssaan
on sovittu, että kunta ja seurakunta laativat yhteisen valituksen asiassa ja jakavat kustannuksia.
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Asiasta valittaminen vaatii erityisosaamista. Edelliseen lupahakemukseen Risto Reijonen on
tehnyt lausunnon seurakunnan ja kunnan puolesta. Kunnanjohtajan kanssa on sovittu, että
ympäristösihteeri ottaa yhteyttä, kun asia etenee.
Kirkkoneuvosto 5/2020
Talouspäällikkö tuo tiedoksi Reijosen kanssa käydyn keskustelun. Hän kertoi, että olisi
helpompi tehdä valitus erillisenä, koska kunnan osalta valitus on laajempi ja seurakunnan
valituksen sitominen yhteen kunnan valituksen kanssa ei kokonaisuudessa ole mahdollista.
Kirkkoherra Jari Kemppainen esittää, että Risto Reijonen laatii valituksen.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

LAVA

Päätös:

Liite 3 Tavase Vesilain mukainen lupapäätös
Liite 4 Tavase korvaustaulukko
Talouspäällikkö esittää, että
1. seurakunta tekee valituksen
2. Risto Reijonen laatii valituksen .
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Talouspäällikkö allekirjoittaa valituksen.

Muutoksenhaku:

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

Liitteet:
Päätösesitys:

SÄHKÖKAAPELIN RAKENTAMINEN PÄLKÄNEVEDEN ALITSE

Valmistelija:
Esittelijä:
Esittely:

Taina Väisäsvaara
Taina Väisäsvaara
Elenia Oy on hakenut Aluehallintovirastolta lupaa sähkökaapelin vetämiseksi Pälkäneveden
alitse. Lupa on myönnetty 12.6.2020. Valitusaika tässä asiassa päättyy 20.7.2020
Kirkkoneuvosto 5/2020
Käydään keskustelua luvasta. Tero Ahlqvist esittää, että luvasta ei valiteta.
Kirsi Urkko esittää, että kaivuutyöstä aiheutuneita jälkiä tarkastetaan, kun työ on valmistunut ja
tarvittaessa puututaan asiaan.

LAVA

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

Liitteet:

Liite 5 Vesilain mukainen lupapäätös Elenia Oy

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että luvasta ei valiteta.

Toimeenpano

Seurataan urakan valmistumista ja sen vaikutuksia alueen siisteyteen.

Muutoksenhaku:

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

SEURAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ, TOIMINTA JA TALOUS

Valmistelija:

Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara
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Esittelijä:

Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara

Esittely:

Jäsenmäärä
31.5 oli 4 936 ( huhtikuun lopussa 4 939)
Kastetut 9
Liittyneet 4
Kuolleet 34
Eronneet 14
Muuttoliike (+/-) 7
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Toiminta
• Toukokuun loppuun seurakunnan kokoava toiminta oli koronan takia keskeytetty.
Vain hautaan siunaamiset toimitetiin pienellä saattojoukolla kirkossa, kappelissa tai
haudalla.
• Jumalanpalvelukset striimattiin toukokuun loppuun asti.
• Myös lapsi-, nuoriso-, rippikoulu- ja musiikkitoimintaa vietiin verkkoon.
• Seurakuntalaisten kohtaamiset tapahtuivat puhelimitse tai verkossa.
• Kohtaamisia oli 1 191 ja kohdattuja 2 373
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kesäkuusta heinäkuun loppuun toimintaa on ohjeiden mukaan voitu avata vähitellen.
Seurakunnan tilaisuuksiin voi osallistua turvavälein 1-2 m alle 500 osallistujaa.
Yksityistilaisuuksissa kuten kaste- ja hääjuhlissa sekä muistotilaisuuksissa osallistujia
saa olla 50 henkeä.
Kesäkuun alusta jumalanpalvelukset on pidetty kirkossa, osallistujamäärä on
jumalanpalvelukissa puolittunut.
Kirkot ovat auki Luopioisissa toripäivinä ja Pälkäneellä ainakin heinäkuun loppuun,
jos saadaan päivystäjiä.
Kesäkuun alusta seurakunnan tiloja on voitu vuokrata.
Kasteet suositellaan pidettävän edelleen kirkossa.
Rippikoulujen leirijaksot käynnistyivät juhannuksen jälkeen.
Konfirmaatiot ovat tarkoitettu vain konfirmoitaville ja läheisille. Ehtoollinen jaetaan
vain konfirmoitaville.
Torikahvio, lähetyskirppari, pienpiirit ja kuorot ovat tauolla
Työntekijät eivät osallistu kaste-ja hääjuhliin eikä muistotilaisuuksiin.
Työntekijät tekevät kotikäyntejä harkinnan mukaan, mieluiten ulkona.
Kylien kanssa pidetään muutamia ulkotilaisuuksia

Seurakunnan ei edelleenkään tule aktiivisesti pyytää sijaiseksi riskiryhmäläisiä tai yli 70vuotiaita. Sen sijaan, kun yli 70-vuotias itse toivoo voida toimia näissä tehtävissä, harkinnan
perusteella tämä voi olla mahdollista. Sama linjaus koskee myös muita vastuutehtäviä
seurakunnassa.
Piispojen ohje 6.7.2020
Kokoontumisrajoitusten lieventäminen jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja
muiden seurakuntatilaisuuksien osalta 1.8.2020 alkaen
Valtioneuvosto on 17.6.2020 linjannut, että kokoontumisrajoituksia lievennetään 1.8.2020
alkaen. Aluehallintovirastot ovat 1.7.2020 antaneet asiasta määräyksen, jonka mukaan:
- Alle 500 henkilön yleisötilaisuudet ovat sallittuja 1.8.2020 alkaen ilman erityisehtoja. Tämä
tarkoittaa, että aiemmat määräykset turvajärjestelyistä eivät ole enää voimassa oikeudellisesti
velvoittavina. Aluehallintovirastot kuitenkin suosittelevat, että tilaisuuksissa noudatetaan
edelleen THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamaa ohjetta koronaviruksen leviämisen estämiseksi.
- Yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia voi järjestää 1.8.2020 alkaen sisä- ja ulkotiloissa
edellyttäen, että niissä noudatetaan THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamaa ohjetta
koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Yleisö on tarvittaessa jaettava erillisille alueille, jotta
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ohjeen noudattaminen on mahdollista. Tämän arvioinnista ja käytännön soveltamisesta vastaa
tapahtuman järjestäjä.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat antoivat 5.5.2020 ja 19.5.2020 ohjeet
jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osallistujamäärästä 1.6.2020 alkaen. Näissä
ohjeissa piispat kehottivat seurakuntia noudattamaan aluehallintovirastojen määräyksiä sekä
yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevien velvoitteiden että niitä koskevien suositusten
osalta. Näin toimitaan jatkossakin, ja aluehallintovirastojen 1.7.2020 antaman määräyksen
perusteella piispojen ohjetta päivitetään seuraavasti.
Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja muut seurakuntatilaisuudet
Erityisjärjestelyt kuten turvavälit eivät ole enää elokuussa pakollisia alle 500 hengen
tilaisuuksissa. Piispat kuitenkin suosittelevat, että jumalanpalveluksissa, seurakunnan
tiloissa järjestettävissä kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakuntatilaisuuksissa
noudatetaan edelleen viranomaisohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja että
henkilömäärä suhteutetaan yhä 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. 1.8.2020 alkaen
osanottajamäärä voi ylittää 500 henkeä aluehallintovirastojen määräyksiä noudattaen.
Perheen kirkollisen toimituksen jälkeen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus
on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä, ei
seurakunnalla. Samoin vastuu kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavista kirkollisista
toimituksista on tilaisuuden järjestäjällä. Yksityistilaisuuksien enimmäisosanottajamääräksi
viranomaiset suosittelevat 1.8.2020 alkaen 500 henkeä. Lisäksi viranomaiset suosittelevat, että
ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniajärjestelyistä noudatetaan myös yksityistilaisuuksissa.
Päätöksenteko ja ohjeiden soveltaminen
Kokoontumisrajoituksiin liittyvästä päätöksenteosta vastaavat aluehallintovirastot.
Aluehallintovirastojen määräykset ovat voimassa 1.8.2020–31.8.2020. Tartuntatautilaki
mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jos
epidemiatilanne Suomessa pahenee, aluehallintovirastot arvioivat voimassa olevia päätöksiään
uudelleen.
Rajoitusten lieventyessä järjestäjän vastuu tapahtuman turvallisuudesta korostuu entisestään.
Tuomiokapitulit antavat tarvittaessa seurakunnille tarkempia soveltamisohjeita.
Talous
Kesäkuussa tilitetty verotulo 88 184€. Muutos viime vuoteen -1% (koko kirkko -2%) Verotulot
vuoden alusta 688 375€. Muutos vuoden alusta -0,4% (koko kirkko -2,5%)
Muut jäsen-, toiminta- ja taloustilastot toukokuun loppuun liitteessä.
LAVA

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

Liitteet:
Päätösesitys:

Liite 6 Tilastot A Henkilöstöhallinto ja B Yleisraportti 5.2020
Liite 11 toteumavertailu tilitaso 1.1.-30.6.2020
Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi esityksen mukaisesti.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

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

KIRKON TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU

Valmistelija:

Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara

Esittelijä:

Taina Väisäsvaara
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Sopimuskausi 1.4.2020-28.2.2022
Palkantarkistukset
o 1.8.2020
 Yleinen palkkausjärjestelmä: yleiskorotus peruspalkkoihin 1,5 %
(kokemuslisiä ei koroteta)
 Muut palkkausjärjestelmät: yleiskorotus 1,4 %
o 1.5.2021
 Yleinen palkkausjärjestelmä: yleiskorotus peruspalkkoihin 1,9 %
(kokemuslisiä ei koroteta)
 Muut palkkausjärjestelmät: yleiskorotus 1,6 %
 Johdon palkkausjärjestelmässä mahdollisuus suunnata yleiskorotusta
Ns. Kiky-tunnit (24 tuntia vuodessa) poistuvat 1.1.2021
o Työajallisilla täysi työaika 1.1.2021 lukien:
 yleistyöajassa 38 tuntia 15 minuuttia viikossa, 7 tuntia 39 minuuttia
päivässä
 toimistoajassa 36 tuntia 15 minuuttia viikossa, 7 tuntia 15 minuuttia
päivässä
o Työajattomilla poistuu vuotuinen 24 tunnin lisätyövelvollisuus ja
moduulityöajassa 12 lisämoduulia vuodessa
o Yleistyöaikakokeilu pysyväksi järjestelmäksi
Työajattomat hengellisen työn viranhaltijat/työntekijät ja uusi työaikalaki
o Työaikalaki koskee samalla lailla viranhaltijoita ja työntekijöitä. Siksi otettu
käyttöön ilmaus ”työajaton hengellisen työn viranhaltija/työntekijä”.
o Työajattomien viranhaltijoiden asema pysyy ennallaan
o Työnantajien ei tarvitse uuden työaikalain vuoksi oma-aloitteisesti tarkastella
näiden asemaa
o Jos viranhaltija itse pyytää selvitystä työaika-autonomian toteutumisesta
työssään, tällainen tarkastelu tehtävä. Tällöin on syytä ensin olla yhteydessä
KiT:n toimistoon.
o Työajattomilla edelleen 2 vapaapäivää viikossa ja määräykset niiden
siirtomahdollisuuksista
o Lisäksi sovittu 1.8.2020 alkaen
 mahdollisuudesta lisävapaapäiviin 171 §:ssä tarkoitettuina
arkipyhinä tehdystä työstä.
 leirityöhyvityspäivä annetaan, jos leirin kesto on vähintään 1
vuorokausi 12 tuntia (aiemmin 2 vuorokautta 12 tuntia)
Tärkeimpiä muita tekstimuutoksia
o Tilapäinen hoitovapaa koskemaan vammaisia lapsia ikärajasta riippumatta
(63 §)
o Työajattomien viranhaltijoiden/työntekijöiden lomaoikeuden syntymistä
koskevaa 92 § 2 momenttia on täsmennetty
o Vuosilomalain edellyttämiä ns. lisävapaapäiviä koskeva sopimusmääräys
pitkään sairaana olleille on otettu 94 §:ään
o Muista muutoksista ks. KiT:n yleiskirje A4/2020
Lisäksi tehty lukuisia mm. uudesta lainsäädännöstä johtuvia sisältöön
vaikuttamattomia teknisiä muutoksia sopimusteksteihin

LAVA

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

Liitteet:

7 yleiskirje A4_2020

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi esityksenmukaisesti.
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Toimeenpano
Muutoksenhaku:

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

TAMPEREEN ALUEREKISTERIKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA
TILINPÄÄTÖS

Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Pälkäneen seurakunta on kuulunut 1.1.2020 alkaen Tampereen aluerekisterikeskukseen.
Tampereen aluerekisterikeskuksen yhteistyöryhmä piti kokouksen 3.6.2020.
Vuoden 2019 budjetissa laskelma aluekeskusrekisterin toimintakatteesta osoitti lukua 2,79
€/seurakunnan jäsen. Vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa lukua 2,24 €/jäsen.
Vuodenvaihteen jäsenmäärien vahvistuttua aluekeskusrekisterin budjettilaskelma vuodelle 2020
osoittaa toimintakatteen määräksi 2,66 €/jäsen.
Vuoden 2021 alusta lukien Tampereen aluekeskusrekisteriin liittynee kahdeksan uutta
seurakuntaa: Akaa, Kangasala, Kihniö, Lempäälä, Nokia, Riihimäki, Sääksmäki, Vesilahti.
Yhteistyö seurakuntien ja aluekeskusrekisterin välillä on ollut luontevaa ja toimivaa. Vaihdos
aluekeskusrekisteriin on sujunut hyvin ja asiakkaat osaavat ottaa asioissa yhteyttä suoraan
Tampereen aluekeskusrekisteriin. Virkatodistustilauksia tulee edelleen myös suoraan
seurakuntiin ja asiakkailta tulee toisinaan palautetta siitä, että todistusten toimitusajat ovat
pidentyneet palvelun siirryttyä aluekeskusrekisteriin.
L-lomakkeessa tullaan jatkossa kysymään lupa julkaista lapsen tiedot kastepuussa tai
vastaavassa. Aluekeskusrekisterissä päivitetään leimasin niin, että tämä asia on siinä otettu
myös huomioon.
Aluekeskusrekisteristä lähtevä kastekirje otetaan uudelleen käsittelyyn ja sitä muokataan
paremmaksi.

LAVA

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

Liitteet:

Liite 8 Yhteistyöryhmän kokous, toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien raportti

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi esityksen mukaisesti.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

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

LUOPIOISTEN SEURAKUNTAKESKUKSEN ALAKERRAN VUOKRAUS

Valmistelija:
Esittelijä:
Esittely:

Jari Kemppainen, Sari Janhunen, Taina Väisäsvaara
Taina Väisäsvaara
Kirkkoneuvosto 2/2020 § 18
Seppo Kääriäinen pyytänyt päästä esittelemään kirkkoneuvostolle Kukkiatalohanketta.
Kirkkoherra on pyytänyt Seppo Kääriäisen kokoukseen.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi
Päätös: Merkittiin tiedoksi
Seppo Kääriäinen esitteli kirkkovaltuustolle hanketta 11.2.2020 valtuustoseminaarissa.
KN 3/19.3.2020 § 37
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Päätösesitys: Seurakunta suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja antaa luvan viedä hanketta
eteenpäin.
Päätös: Seurakunta suhtautuu hankkeeseen myönteisesti ja antaa luvan viedä hanketta
eteenpäin. Käytännön toteutuksesta neuvottelevat Sari Janhunen ja Janne Vesto.
KUKKIA TALON hanke palaveri 20.3.2020
Seppo Kääriäinen, Kirsi Oesch, Sari Janhunen ja Janne Vesto puhelimitse
Alakerran tilojen käyttöä etätyöpisteenä nyt heti koska poikkeusolojen johdosta paikkakunnalla
nyt mökkiläisiä etätöissä.
Keskusteltiin että ei voi aloittaa nyt heti.
Alakerran vuokraus ajalle 1.7.-31.12.2020. (kesäkuu tilojen kalustus aikaa, ilman vuokraa)
Tekevät kirkkoneuvostolle esityksen.
Vuokrahinnaksi Sari laski (neliöperusteisen hinnan talon kiinteiden kulujen suhteessa) tiloista
ilman siivousta 5621,18 eur/vuosi eli 468,42 eur/kk.
- Kääriäinen kertoi että he ovat lähestyneet säästöpankkisäätiötä rahoittamaan vuokrakuluja.
- Asentavat oman netti liittymän. valokuitu. (rahoitusavustus anomus kunnalta)
- Sähkölukko ulko-oveen.
- Alakerran keittiö. Alkuun aivan toimivaa sijoittaa nykyiseen päiväkerhohuoneen
nurkkaukseen eväskeittiö. Vesi ja viemäri on (kahvinkeitin, mikro, jääkaappi).
- Päiväkerhotilan kalusteet seurakunnan tulee poistaa (varastoida --Monitoimitilassa pöydät ns
rippikoulupulpetit saavat jäädä etätyöpisteen käyttöön lupasi Sari Janhunen.
- Leikkikentän kalusteiden siirto tämän kevään kesän aikana Kunnan uudelle ulkoilualueelle.
Tästä kirkkoneuvostolle tekevät esityksen.
Seppo Kääriäisen tekemä ehdotus vuokrasopimuksesta
VUOKRASOPIMUS (luonnos)
Aihe: LÄHITYÖKESKUS (Etätyökeskus, Luopioinen HUB)
Vuokralainen: Luopioisten Yrittäjät ry
Museotie 1 36760 Luopioinen
Y-tunnus: 2381274-9
Tila: Kerhohuone (30 m2) ja monikäyttötila (42 m2) sekä niihin liittyvä eteinen ja wc-tilat.
Luopioisten seurakuntakeskuksen pohjakerroksessa
Vuokra-aika: 6 kk alkaen lähityökeskuksen toiminnan aloittamisesta (tämän hetken arvio
1.9.2020 alkaen)
Vuokra: 400 €/kk Alv 0, sisältäen lämmön ja sähkön
Tilan varustelu:
Vuokralainen hankkii ulko-oveen ns. älylukon
Vuokralainen kalustaa tilan (mahdollisesti hyödyntäen tilan olemassaolevaa kalustusta)

KN 4/2020 § 62
Päätösesitys:
• Luopioisten yrittäjät/Kukkiatalo maksavat valokuidun kuukausimaksun, koska seurakunta ei
voi hyödyntää valokuitua.
• Keskusteluun ja neuvoston päätettäväksi onko vuokra sopiva.
• Leikkikentän siirto Luopioisten yrittäjien/Kukkiatalon omalla kustannuksella suunniteltuun
paikkaan.
Päätös:
• Vuokrataan kerhohuone (30 m2) ja monikäyttötila (42 m2) sekä niihin liittyvä eteinen ja wctilat. Luopioisten seurakuntakeskuksen pohjakerroksessa.
Vuokra: 500 €/kk Alv 0, sisältäen lämmön, sähkön ja veden, vuokralainen vastaa siivouksesta.
• Vuokralainen hankkii ulko-oveen ns. älylukon
Vuokralainen kalustaa tilan (mahdollisesti hyödyntäen tilan olemassa olevaa kalustusta)
Vuokralainen valmistelee tilan käyttöönottoa elokuussa
• Luopioisten yrittäjät/Kukkiatalo maksavat valokuidun kuukausimaksun, koska seurakunta ei
voi hyödyntää valokuitua.
Pöytäkirjan tarkastajien
Huomioitavaa
nimikirjaimet
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• Vuokra-aika: 6 kk alkaen lähityökeskuksen toiminnan aloittamisesta (tämän hetken arvio
1.9.2020 alkaen).
• Leikkikentän siirto Luopioisten yrittäjien/Kukkiatalon omalla kustannuksella suunniteltuun
paikkaan.
Kirkkoneuvosto 5/2020
Tero Ahlqvist esittää, että leikkikentän paikkaa voitaisiin vielä harkita. Hän ehdottaa paikaksi
seurakuntatalon nurmialuetta.
Kirsi Urkko muistuttaa vastuuasiasta leikkikentän sijoituksessa ja muistuttaa, että vastuu ja
kustannukset siirrosta ei saa koitua seurakunnan maksettaviksi.
Kirkkoherra Jari Kemppainen esittää, että kappelineuvostosta Tero, Kirsi ja Jukka valtuutetaan
hoitamaan leikkikentän sijoitusta.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Leikkipuisto poistuu Seurakuntakeskuksen yhteydestä, mutta on
edelleen alueen lasten käytössä myöhemmin ilmoitettavassa paikassa Luopioisten keskustassa.
Lasten päiväkerho toiminta päättyi, koska päiväkerhoon ei ole ilmoittautunut lapsia enää
riittävästi kaudelle syksy 2020.
Liitteet:

9 Vuokrasopimus Luopioisten yrittäjät ry

Päätösesitys:

Toimeenpano

Tuodaan tiedoksi vuokrasopimuksen allekirjoittaminen ja aloitetaan tilan tyhjentäminen
sovitulla aikataululla.
Merkitään tiedoksi. Lisätään, että kappelineuvosto valmistelee leikkikentän siirtoasiaa ja
sijoitusta Luopioisten yrittäjien kanssa.
Valmistellaan tila vuokralaisen käyttöä varten.

Muutoksenhaku:

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

Päätös:

TOMMOLAN KAPPELIKIRKKO 50 VUOTTA JA PIISPAN VIERAILU

Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Piispa Erkki Kansanaho on vihkinyt 50 vuotta sitten, 30.8.1970,
Gunnar Strömmerin suunnitteleman siunauskappelin eli Tommolan kappelikirkon käyttöön
Kirkonkokous oli tehnyt päätöksen siunauskappelin rakentamisesta jo 29.11. 1909, mutta
varojen puutteessa se valmistuu vasta 1970. Kappelikirkon valmistumisen jälkeen se toimi aluksi
talvikirkkona.
Myös Tommolan hautausmaa on tullut 130 vuoden ikään. Juhannuksena 24.6.1890 kirkkoherra
Julius Rochier vihki käyttöön Tommolan hautausmaan. Hautausmaa perustettiin silloin
kappalaisen pappilan hakaan.
Piispa Matti Repo saapuu keskiviikkona 19.8.klo 18. pitämään vuosipäivän rukoushetken.
Tilaisuus pidetään ulkona hautausmaalla.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

LAVA

Liitteet:
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa
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PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Päätösesitys:

Kirkkoherra esittää merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkitään tiedoksi esityksen mukaisesti.

Kokous
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Toimeenpano
Muutoksenhak

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

u:

SALAINEN HENKILÖSTÖASIA
KASVUN-VERSO 2020

Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Kirkkoneuvosto 3/2020 §38
Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Kirkkoneuvosto 11/2019 § 178
Valmistelija kirkkoherra
Esittely kirkkoherra
Tampereen hiippakunta kirje 12.11.2019
Tampereen hiippakunta jakaa ensi vuodesta 2020 alkaen vuosittain Kasvun Verso-palkinnon
toiminnalle, jossa on onnistuttu kehittämään seurakuntalaisten aktiivista toimijuutta.
Hiippakunnan antamalla huomionosoituksella seurakuntia halutaan rohkaista tunnistamaan
uusia kasvun versojaan.
Hiippakuntavaltuuston palkitsema ryhmä saa lahjoitettavakseen tuhat euroa sellaiselle
paikalliselle taholle, jonka toimintaa se haluaa tukea ja kannustaa. Näin palkinto ruokkii
seurakunnan ”versostoja” ja liittymistä paikallisen yhteisön ja paikkakunnan elämään.
Seurakunnat: Millaista uutta teillä versoo seurakuntaelämässä? Millä seurakuntalaisten
toiminnalla te voisitte olla tavoittelemassa Kasvun Verso-palkintoa?
Seurakuntien toimijat: Tehkää seurakunnassanne tiettäväksi ja tunnetuksi omaa toimintaanne –
ja ehdottakaa, että seurakunta voi hakea teille Kasvun Verso-palkintoa! Palkinnon avulla te
voitte edelleen olla kastelemassa ja voimistamassa uutta versostoa paikallisessa yhteisössä.
Mihin paikallisen yhteisön hyvään toimintaan lahjoittaisitte tuhat euroa?

Palkinnon myöntämisperusteet
Kasvun Verso -palkinnon myöntää Tampereen hiippakuntavaltuusto. Palkinto myönnetään
ryhmälle, yhteisölle, hankkeelle tai verkostolle. Oleellista on, että kyseessä on seurakuntalaisten
vastuulla tapahtuva kehittämistoiminta.
- kyseessä on merkittävä, pitkäaikainen ja vaikutuksiltaan laaja seurakuntalaisten ylläpitämä tai
heidän vastuullaan tapahtuva toiminto, hanke tai tapahtuma, tai
- kyseessä on uusi innovaatio, uutta aktiivisuutta ja sitoutumista synnyttävä toimintamalli,
prosessi tai kampanja, tai
- kyseessä on yksittäinen seurakuntateko, seurakuntalaisten toteuttama kokeilu tai palveluteko
Palkintoa myönnettäessä kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
Palkittava ilmiö
- synnyttää yhteyden ja osallisuuden kokemusta
- lujittaa seurakuntayhteyttä ja kasvua
- mahdollistaa avointa osallistumista ja ihmisten toimijuutta
- vahvistaa seurakunnan todistusta ja palvelua paikkakunnalla tai laajemmin
- on levitettävissä toisiin seurakuntiin
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa
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KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o 5 / 2020

Pvm 9.7.2020
Kello 17:30
Sivu 16/23
Paikka: Luopioisten hautausmaa

Valinta ja palkinnon jako
Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat esittää Tampereen hiippakunnan seurakuntien
kirkkoneuvostot ja seurakuntaneuvostot sekä johtokunnat ja seurakunnan erilaiset
toimintaryhmät.
Ehdotukset pyydetään kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Ehdotukset tehdään
liitteenä olevalla lomakkeella. Lomake liitteineen lähetetään Tampereen hiippakunnan
tuomiokapituliin 31.3. mennessä osoitteeseen tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Lomakkeessa annettujen tietojen ja perustelujen lisäksi ehdotukseen liitetään lyhyt
esittelyvideo.
Palkintoryhmä valitsee viisi parasta ehdokasta, joiden esittelyvideot jaetaan hiippakunnan
sivuille ja Facebookissa ym. sekä tekee esityksen hiippakuntavaltuustolle palkinnon saajasta.
Hiippakuntavaltuusto päättää kesäkuun kokouksessaan palkinnon myöntämisestä
tuomiokapitulin esittelystä.
Palkittava ryhmä saa lahjoitettavakseen tuhat euroa (1000 €) edelleen sellaiselle paikalliselle
taholle, jonka toiminnan uutta versoa se haluaa tukea ja kannustaa.
Kasvun Verso -palkinto luovutetaan yhteisölle paikallisessa seurakunnassa järjestettävässä
tilaisuudessa.
Linkki Kasvun Verso-palkinnon esittelyvideoon löytyy täältä.
Videota voi jakaa esimerkiksi seurakunnan sivuilla tai sosiaalisessa mediassa.
Päätösesitys: Annetaan tiedoksi vastuuryhmille ja kappelineuvostolle.
Päätös: Annettiin tiedoksi vastuuryhmille ja kappelineuvostolle.
Lähetyksen, diakonia ja viestinnän vastuuryhmä ehdottavat torikahviota Kasvun verso
palkinnon saajaksi.
Pyry Vaismaa on luvannut tehdä videon.
Diakonian vastuuryhmä ja kappelineuvosto ehdottavat myös Vierellä kulkijoita palkinnon
saajaksi. Janne Vesto on tehnyt hakemuksen ja videon.
Esitys: Esitetään torikahviota Kasvun verso palkinnon saajaksi. Kirkkoherra lähettää
hakemuksen.
Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Tampereen hiippakunnan hiippakuntavaltuusto
Kokous 10.06.2020 § 15 Kasvun Verso -palkinto 2020
Asia: Kasvun Verso -palkinto 2020
Asianumero: DTAM/92/00.02.13/2020
Käsittelijä: Hannu Laukkonen
Käsittelijän puhelinnumero: +358400926730 Käsittelijän sähköpostiosoite:
hannu.laukkonen@evl.fi
Perustelut
Hiippakuntavaltuuston jäsen Anna-Kaisa Immonen ja Jari Kemppainen eivät osallistuneet asian
käsittelyyn.
Tuomiokapitulin maallikkojäsen Anna-Kaisa Immonen ja
hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Asko Alajoki eivät osallistuneet asian
käsittelyyn tuomiokapitulin istunnossa 13.5.2020.
Kokouksessaan 12.6.2019 hiippakuntavaltuusto päätti perustaa Kasvun verso
-palkinnon, jolla huomioidaan vuosittain seurakuntalaisvastuun onnistunutta
kehittämistä. Hiippakuntavaltuusto jakaa palkinnon vuosittain toiminnalle,
jossa on onnistuttu kehittämään seurakuntalaisten aktiivista toimijuutta.
Huomionosoituksella halutaan seurakuntia rohkaista tunnistamaan uusia
kasvun versoja seurakuntaelämän uudistumiseksi. Palkinnon
myöntämisperusteissa oleellista on, että kyseessä on seurakuntalaisten
vastuulla tapahtuva kehittämistoiminta. Lisäksi tavoitteena on:
 kyseessä on merkittävä pitkäaikainen ja vaikutuksiltaan laaja
seurakuntalaisten ylläpitämä tai heidän vastuullaan tapahtuva toiminto,
hanke tai tapahtuma, tai
 kyseessä on uusi innovaatio, uutta aktiivisuutta ja sitoutumista synnyttävä
Pöytäkirjan tarkastajien
Huomioitavaa
nimikirjaimet
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toimintamalli, prosessi tai kampanja, tai
 kyseessä on yksittäinen seurakuntateko, seurakuntalaisten toteuttama
kokeilu tai palveluteko
Palkintoa myönnettäessä kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
Palkittava ilmiö
 synnyttää yhteyden ja osallisuuden kokemusta
 lujittaa seurakuntayhteyttä ja kasvua
 mahdollistaa avointa osallistumista ja ihmisten toimijuutta
 vahvistaa seurakunnan todistusta ja palvelua paikkakunnalla tai
laajemmin
 on levitettävissä toisiin seurakuntiin
Hiippakuntavaltuusto nimesi myös työryhmän arvioimaan ehdotuksia edellä
lueteltujen kriteerien valossa. Työryhmään tulivat valituiksi Asko Alajoki,
Anna-Kaisa Immonen, Jari Kemppainen, Varpu Lipponen, Sakari Vanhanen
ja vs. hiippakuntadekaani Jussi Holopainen. Jussi Holopaisen paikalle
työryhmään tuli keväällä Terhi Törmä. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa, 22.4.
ja 8.5. Koska ryhmän jäsenistä Anna-Kaisa Immonen, Asko Alajoki ja Jari
Kemppainen edustivat kilpailussa mukana olevia seurakuntia, valintaryhmä
supistui kolmeen jäseneen ja päätyi tekemään hiippakuntavaltuustolle
esityksen viidestä parhaasta, joiden joukosta hiippakuntavaltuusto valitsee
parhaan.
Työryhmä esittää Kasvun verso -palkinnon valintaa seuraavien viiden
joukosta: Nuokkari, Lounaspysäkki, Messupysäkki, Vierellä kulkijat,
Jouluvaellus. Näissä viidessä täyttyvät parhaiten Kasvun verso -palkinnon
kriteerit.
Esitys Tuomiokapituli esittää hiippakuntavaltuustolle, että se valitsee Kasvun verso - palkinnon
saajan seuraavista ehdotuksista: Nuokkari, Messupysäkki,
Lounaspysäkki, Vierellä kulkijat, Jouluvaellus.
Päätös Hiippakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti Kasvun verso -palkinnon saajaksi v.
2020 Jokioisten seurakunnan Messupysäkin.
Toimenpiteet Pöytäkirjanote Eteläinen seurakunta, Forssan seurakunta, Hämeenkyrön
seurakunta, Jokioisten seurakunta, Luopioisten seurakunta, Pälkäneen
seurakunta ja Sastamalan seurakunta.
Lisätiedot hiippakuntadekaani Terhi Törmä, terhi.torma@evl.fi tai puh. 0400 910 772
Muutoksenhaku Päätökseen ei lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 § 1 momentin
mukaan saa hakea muutosta
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

LAVA

Liitteet:
Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi esityksen mukaisesti.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

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

SEITSYEN VESIVAHINKO

Valmistelija:

Taina Väisäsvaara

Esittelijä:

Taina Väisäsvaara

Esittely:

Seitsyessä todettiin vesivahinko 7.7.2020. Vesivaraajan tiivisteen rikkoutuminen on aiheuttanut
vuodon. Kartoittaja on käynyt paikalla vakuutusyhtiön aloitteesta 8.7.2020 ja antanut raportin
vahingosta. mahdollisia toimenpiteitä tulee olemaan mm.
Pöytäkirjan tarkastajien
Huomioitavaa
nimikirjaimet
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asbesti kartoitus
mahdollinen toimiston ja teknisen tilan väistötila
lattia materiaalien poisto
kuivatus
uudelleen rakentaminen
Kirkkoneuvosto 5/2020
Tero Ahlqvist ottaa puheenvuorossaan kantaa vakuutusyhtiöiden suhtautumiseen
korvausvaatimuksiin vanhojen kiinteistölaitteiden osalta ja toteaa että korvauksia ei kenties tule
kovin paljon.
Talouspäällikkö tuo esiin kartoituksen tehneen yrityksen TRV-Palvelut Oy:n hinta arviota
kustannuksista. Heidän arvio eri vaiheiden hinnoista alv 0% on seuraava:
asbestikartoitus 300 €
purkutyöt n. 1000 € riippuen purettavan alueen laajuudesta
kuivaus 640 € (kiinteä sopimushinta vakuutusyhtiölle)
jälleenrakennukesta he lupasivat tehdä laskelman siinä vaiheessa, kun vahingon
lopullinen laajuus on selvillä.
Tämän tiedon pohjalta käyty keskustelua eri työvaiheiden teettämisestä. Jälleenrakennuksen
osalta kustannusten selvittäminen paikallisilta yrityksiltä sai kannatusta.

LAVA

Talouspäällikkö tuo tiedoksi kirkkoneuvostolle, että vakuutusyhtiöltä on saatu lupa aloittaa
tilojen purku ja kuivatus.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia:
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty 9.7.2020

Liitteet:

Liite 12 Tarkastusraportti 360-2006098-3 Seitsyentie 430

Päätösesitys:

Talouspäällikkö esittää, että talouspäällikkö valtuutetaan toimimaan korjausasiassa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Aloitetaan tilojen tyhjennys ja korvaavan tilan järjestäminen ja kuivausprosessin
käynnistäminen.
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

Muutoksenhaku:

ILMOITUSASIAT

Esittely:

Kirkkohallituksen yleiskirjeet: Yleiskirjeet 2020
Liitteet
18/2020Kirkkohallituksen poikkeusoloja koskevien väliaikaisten määräysten voimassaolo
18/2020 liite133-2020 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta
17/2020Kopiointisopimukset siirtyvät seurakuntien ja seurakuntayhtymien hoidettavaksi
vuoden 2021 alusta
16/2020Laajamittaiseen maahantuloon valmistautuminen seurakunnissa
15/2020Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit on päivitetty
15/2020 liite 1Valitusosoitus kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja
15/2020 liite 2Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus muun toimielimen pöytäkirja
15/2020 liite 3Muutoksenhakukielto
15/2020 liite 4Valitusosoitus kirkkovaltuusto ote
15/2020 liite 5Valitusosoitus yhteinen kirkkovaltuusto ote
15/2020 liite 6Oikaisuvaatimusohjeet seurakunnan viranomaisen päätös
15/2020 liite 7Oikaisuvaatimusohjeet seurakuntayhtymän viranomaisen päätös

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa
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15/2020 liite 8aValitusosoitus kirkollisvalitukseen oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen
15/2020 liite 8bValitusosoitus hallintovalitukseen oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen
15/2020 liite 9aValitusosoitus kirkollisvalitus oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen yhteinen kirkkoneuvosto
15/2020 liite 9bValitusosoitus hallintovalitus oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen yhteinen kirkkoneuvosto
15/2020 liite 10Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus hankintalain soveltamisalaan kuuluva
hankinta
15/2020 liite 11Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus hankintalain soveltamisalaan
kuulumaton hankinta
Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet: Yleiskirje A6/2020 1.7.2020
Muutos luottamusmieskurssien ajankohtiin/järjestämistapaan
Yleiskirje A5/2020 18.6.2020
Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan
Yleiskirje A4/2020 10.6.2020
Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020-2022
1.
2.
3.
4.
5.

Yleistä
Palkantarkistukset 1.8.2020 ja 1.5.2021
Työajan lyhentäminen 1.1.2021 lukien (ns. Kiky-tuntien poisto)
Työajattomia hengellisen työn viranhaltijoita/työntekijöitä koskevat uudet
sopimusmääräykset
Eräät muut tekstimuutokset

Tuomiokapitulin kirjeet:
Muut asiat:
Viranhaltijapäätökset: Liite 10
Seuraavat kokoukset:
3.8. Tommolan hautausmaan katselmus klo 17.30 alkaa Tommolan kappelin parkkipaikalta
Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN

Esittely:

Päätösesitys:

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
Hyväksytään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:55.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa
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Pälkäneen seurakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 66,67,68,69,70,71,73,83

Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:

Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 6 luvun 72 §:n 2 mom:n,
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
3. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä
kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää
hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät:

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: 72,75,76,82,84
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen
on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi seurakunnalle
silloin kun se on seurakunnan käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä 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

Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60.000 € (tavarat ja palvelut sekä suunnittelukilpailut), 150.000 € (rakennusurakat), 400.000 €
(sosiaali- ja terveyspalvelut) ja 500 000 € (käyttöoikeussopimukset).

1

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o 5 / 2020

Pvm 9.7.2020
Kello 17:30
Sivu 22/23
Paikka: Luopioisten hautausmaa

HANKINTAOIKAISU
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen
hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).

Hankintaoikaisun
tekeminen

Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikkö: Pälkäneen seurakunta
Käyntiosoite: Pappilantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Postiosoite: Pappilantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Sähköposti: palkane.srk@evl.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä
tehdystä ratkaisusta. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä
luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Hankintaoikaisun
sisältö

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
Puhelin: 010 36 42200
Telekopio: 03-622 3269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusaika

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26 (7. krs), 33200 TAMPERE
Postiosoite: Näsilinnankatu 26 (7. krs), 33200 TAMPERE
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi

Valitusaika
30 päivää

30 päivää

• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Muutoksenhaku-ajan
laskeminen

Valitus- ja 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.
Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä
valitusosoituksineen.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla
noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
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Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai
tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä
tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on
vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää,
jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka joh-dosta sähköinen
viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot
– sähköpostiosoite, jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu
hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa
hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei
jaeta osiin hankintalain 75 §:n nojalla tai 3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään
yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n
mukaisen kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse,
lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, jollei lain 5, 7, 8 tai 9 §:stä muuta johdu.
Oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 260 euroa ja markkinaoikeudessa 2050 €. Käsittelymaksu markkinaoikeudessa on kuitenkin 4100 €, jos
hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa ja 6140 €, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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