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YHTEENSÄ

Kirsi Urkko, kirkkovaltuuston pj paikalla
MUUT OSALLISTUJAT Esko Peltonen, kirkkovaltuuston vpj paikalla
Janne Vesto, kappalainen poissa
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Puheenjohtaja Jari Kemppainen

Pöytäkirjanpitäjä Taina Väisäsvaara

Pvm 3.8.2020

Pvm 3.8.2020

Matti Aaltonen

Leena Eerola

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAMINEN

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.8.2020
PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN lähtien. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
29.7. / 2020

− 12.8 / 2020

välisenä aikana (vähintään 14 päivää).

Todistaa
Pälkäneen Kirkkoherranvirastossa
___/___ / 2020 Jari Kemppainen, kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o 6 / 2020

Pvm 3.8.2020
Kello 17.30
Sivu 2/16
Paikka: Tommolan kappeli

KOKOUKSEN AVAAMINEN
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
TOMMOLAN HAUTAUSMAAKATSELMUS
MUISTIO LUOPIOISTEN HAUTAUSMAAKATSELMUKSESTA
TAVASE VALITUS VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE
VALITUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE PAPPILAN KAAVA-ASIA
SEITSYEN LEIRIKESKUKSEN VESIVAHINKO
SEITSYEN LEIRIKESKUKSEN RIKKOUTUNUT VESIVARAAJA
LISÄTALOUSARVIO SEITSYEN RAKENNUSTEN KUNNOSTUKSEEN JA KONEIDEN JA LAITTEIDEN
HANKINTAAN
JÄSENMÄÄRÄ, TOIMINTA JA TALOUS
ILMOITUSASIAT
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
HANKINTAOIKAISU
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KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:30
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 29.7.2020.

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

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 Matti Aaltonen ja Tero Ahlqvist

Päätös:

Päytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Aaltonen ja Leena Eerola.

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 4.8.2020 lähtien. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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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TOMMOLAN HAUTAUSMAAKATSELMUS

Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

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.

LAVA

Kirkkoneuvosto 17.9.2020 §129
Kirkkoneuvosto suoritti Tommolan, vanhan hautausmaan ja sankarihautausmaan katselmuksen
kokouksessaan 19.8.2019. Katselmuksessa oli mukana puutarhuri Asta Forsström.
Katselmuksessa tehtiin seuraavat huomiot:
Todettiin, että penkki kappelin edustalta puuttuu edelleen.
Kastelussa ei ole otettu käyttöön letkukastelua, letkujen vedot pitkiä ja letkut
kulkisivat hautojen yli. Paras ratkaisu olisi kone, jolla voisi kuljettaa vesisäiliötä.
Puuston kunnon selvitys on tekemättä ja puuston uusimisen suunnitelman tekoon ei
ole puutarhurin aika hoitokaudella riittänyt.
Työntekijöiden kaapit puuttuvat edelleen.
Luopioisissa lukolliset kaapit olisi hyvää asentaa seinälle ja sosiaalitilaa kohentaa. On
ollut samassa jamassa jo vuosikymmeniä. Sosiaalitiloihin ei tehty kirkon remontin
yhteydessä lainkaan remonttia, mm. jääkaapissa työntekijöiden eväät jäätyvät.
Puutarhuri on järjestänyt työntekijöille uudemman mikroaaltouunin.
Kasvinsuojeluaineet pitäisi säilyttää lukollisissa kaapeissa.
Varastojen läpikäyminen ja vanhojen koneiden poistaminen kummallakin
hautausmaalla. Huoltovihkojen laatiminen missä näkyy aina huollot ja tekijät.
Varaston edustasta on pyydetty tarjous: huoltopihan laajennus, multa ja hiekkakasoille
tila pihan takaosaan. Pinnasta poistetaan 30 cm maata ja tilalle sepeliä, asennetaan
sadevesikaivo ja vedet ohjataan hautausmaan sadevesijärjestelmään. Hinta
arvonlisäveroineen 5983 euroa. Toteutus puintikauden jälkeen.
Kompostialueelle tarvittaisiin korkea aita rajamaan näkymää kompostijätekasoille.
Kappelin seinässä olevasta vesipisteestä tullut palautetta: rapauttaa seinää. Voiko
kastelupisteen siirtää pois kappelin seinästä?
Kummallakin hautausmaalla pitää olla päivittäin työnjohto paikalla!
Käytävät vaikuttavat erittäin paljon yleisilmeeseen. Käsivoimin siistinä pitäminen on
mahdotonta. Aika ei riitä eikä se ole edes järkevää ajankäyttöä. Monitoimikone olisi
erittäin tärkeä käytävien hoitoon, ruohonleikkaukseen, pienimuotoiseen kaivamiseen
ja mullan/hiekan kuljettamiseen sekä kastelun helpottamiseen.
Puistohautausmaalla keskustassa käytiin ja todettiin että yksi puu tulisi kaataa
kiviaidan vierestä, joka kallistumassa entisen Koju rakennuksen suuntaan.
Kirkkopihassa todettiin, että istutukset Karjalaan jääneiden patsaalla on raivattu ja kivi
nousee esille.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
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Liitteet:

--

Päätösesitys:

Kirkkoherra esittää, että
1. Kuullaan puutarhuri Asta Forsströmiä
2. Todetaan viime hautausmaakatselmuksen jälkeen tehdyt toimenpiteet
3. Suoritetaan ohjesäännönmukainen hautausmaakatselmus Tommolan hautausmaalla,
puistohautausmaalla ja sankarihautausmaalla
4. Sihteeri laatii muistion seuraavaan neuvoston kokoukseen.
Päätettiin esityksen mukaisesti.

Päätös:
Toimeenpano
Muutoksenhaku:

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

MUISTIO LUOPIOISTEN HAUTAUSMAAKATSELMUKSESTA

Valmistelija:

Taina Väisäsvaara

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Kirkkoneuvosto suoritti kokouksessaan 5/2020 § 71 Luopioisten hautausmaan katselmuksen.
Tilaisuuden aluksi puutarhuri Asta Forsström kertoi yleisesti hautausmaan kunnosta.
Todettiin seuraavaa:
sankarihautausmaa on hyvin hoidettu ja kaunis, erityisesti kiitosta sai kukkaistutukset.
sankarihautausmaan pensasaita on hyvin leikattu ja siisti. Siperian hernepensas aidan
vanhenemiseen ja risuuntumiseen kiinnitettiin kuitenkin huomiota.
hoitokauden aikana Luopioisten hautausmaan miehitys on ollut riittävä
uurnahautausmaan tulevaa paikkaa katseltiin. Luopioisten hautausmaalle on ollut
suunnitteilla uurnahautausalue. Tälle alueelle tulisi uurnahautoja, joihin omaiset voivat
laittaa hautamuistomerkin. Luopioisten hautausmaalla on olemassa sirottelualue. Tälle
alueelle voidaan haudata tuhkat niin, että omaiset eivät tiedä tarkalleen paikkaa mihin
tuhkat on haudattu (Hautaustoimilaki). Alueella on muistolaattoja varten kivi, johon
kaikkien alueelle haudattujen laatat voidaan kiinnittää. Uurnahautausalue suunnitelma
liitteenä, lupa-asia vielä selvitettävänä.
vanha hautausmaa niitetään niittykukkien kukinnan jälkeen
huoltorakennuksen pienuus puhutti edelleen. Aidan todettiin olevan hyvä ratkaisu.
Peittää hyvin kompostialueen.
haravointitalkoot jäivät pitämättä koronan takia. Tämä työllisti alkukesästä
hautausmaan työntekijöitä normaalia enemmän.
kirkon sisäänkäynnit hyvin siistit, pensasaita luiskan vierestä hyvin leikattu, pääovella
kauniit ruukkuistutukset
vanhoista puista todettiin, että niitä kaadetaan tarpeen vaatiessa pitkin vuotta.
kunta on tekemässä näytelmäkatosta hautausmaa alueen naapuriin. Tästä tehdään
lausunto, kun seurakunnalle tulee kysely asiasta.
hautausmaan pienoistraktori on ollut kesän aikana useasti korjattavana. Keskusteltiin
Ratassalon testamentti varojen käytöstä uuden pienoistraktorin hankintaan. Asta
Forsström on vuonna 2019 perustellut koneen hankintaa: helpottaa käytävien hoitoa ja
siistinä pitämistä, ruohonleikkuuta ja hiekan ja mullan kuljettamista sekä kastelun
helpottamista ja nopeuttamista.
todettiin, että yksityinen hautausmaa alue on nyt siististi hoidettu.
päätettiin hyväksyä lukollisen kaapin hankinta kasvinsuojelua aineille sekä lukollisten
henkilökohtaisten lokeroiden tilaaminen. Lisäksi hyväksyttiin ehdotus seurakunnan
logolla olevien t-paitojen tilaamisesta ensikesän hoitokautta varten kaikille
hautausmaan työntekijöille. Asta Forsström ottaa nämä asiat hoitoonsa.
sosiaalitiloissa ei tällä kertaa käyty, mutta työntekijöiden eväitä varten on nyt hankittu
kunnollinen jääkaappi.
Todettiin, että hautausmaan yleisilme on siisti.
-
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Todettiin, että hautausmaalla on vaarallisesti kallistuneita hautakiviä, annetaan haudan
haltijoille kehotus oikaista hautakivet.
LAVA

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

Liitteet:

1 Uurnahautausalue suunnitelma

Päätösesitys:

Hyväksytään sihteerin laatima muistio.

Päätös:

Hyväksyttiin sihteerin laatima muistio esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asta Forsström

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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TAVASE VALITUS VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

Valmistelija:

Taina Väisäsvaara

Esittelijä:

Taina Väisäsvaara

Esittely:

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
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.
Kirkkoneuvosto 6/2020
Tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi, että Tavase valitus on lähetty Vaasan hallinto-oikeuteen

Liitteet:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
2 Tavase valitus Vaasan hallinto-oikeuteen

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

LAVA

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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VALITUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE PAPPILAN KAAVA-ASIA

Valmistelija:

Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara

Esittelijä:

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.
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
Pappilan kaavassa on 13 tonttia, joista kaksi on seurakunnan maalla.
Kirkkoneuvosto 6/2020
Tuodaan Kirkkoneuvostolle tiedoksi, että valitus on lähetetty Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

LAVA

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

Liitteet:

3 Valitus Pälkäneen kunnanvaltuuston päätöksestä Pappilan kaava asiassa

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Kirsi Saarinen jääväsi itsensä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Muuten hyväksyttiin esityksen
mukaisesti

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

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

Valmistelija:
Esittelijä:
Esittely:

Taina Väisäsvaara
Taina Väisäsvaara
Kirkkoneuvosto 5/2020
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.
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.
Talouspäällikkö tuo tiedoksi kirkkoneuvostolle, että vakuutusyhtiöltä on saatu lupa aloittaa
tilojen purku ja kuivatus.
Kirkkoneuvosto 6/2020
Seitsyen leirikeskuksen vesivahingon korjaus on edennyt kuivatus vaiheeseen. Välimittaus on
tulossa lähipäivinä. Jälleenrakennuksen osalta kustannus on vielä avoin. Arviota on pyydetty
Rakennusliike Matti Järviseltä Pälkäneeltä ja oman tarjouksen on tehnyt myös TRV – Palvelut
Oy. Heidän tarjouksensa jälleenrakennukselle on 5159,11 sis. alv 24%.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Leirikeskus on lasten ja nuorten leirien pitopaikka.
Lapsivaikutuksien arviointi KN 5.2020

LAVA

Liitteet:

4 Kustannuslaskelma Seitsyentie 430 jälleenrakennus

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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SEITSYEN LEIRIKESKUKSEN RIKKOUTUNUT VESIVARAAJA

Valmistelija:

Taina Väisäsvaara

Esittelijä:

Taina Väisäsvaara

Esittely:

Seitsyen leirikeskuksen vesivahingon aiheuttaneen lämminvesivaraajan korjaaminen ja
mahdollinen uusiminen. Lämminvesivaraaja on tällä hetkellä taas toimintakuntoinen. Varaajan
käyttöikä on kuitenkin tiensä päässä. Vesivahingon korjauksessa on varaaja ainakin toistaiseksi
saatava pois tilasta lattian päällystämisen yhteydessä. Varaajan purkaminen osiin ja uudelleen
kokoaminen tulee kalliiksi ja sen tuleva käyttöikä ei todennäköisesti ole kovin pitkä. Vanhan
laitteen säilyttäminen tiloissa altistaa myös uusille vesivahingoille. Seurakunnan vakuutusten
omavastuu on suuri ja ikäpoisto vanhasta koneesta on suuri. Varaaja voitaisiin nyt samassa
yhteydessä vaihtaa, koska se on joka tapauksessa poistettava lattian uudelleenrakennuksen
ajaksi. Yhden ison varaajan tilalle voitaisiin asentaa sarjaan kolme 300 litran varaajaa. Näistä
osa voisi olla pois kytkettynä silloin kun tiloissa on vain vähemmän käyttöä. Tästä tulisi säästöä
energia kuluissa. Arvio on tällä hetkellä vasta yhdeltä toimittajalta. Heidän arvio vanhan
varaajan poistolle, purkujätteen poiskuljetukselle ja 3*300l varaajien asennukselle on n. 55006000 euroa sis. alv24%. Kustannusarviota tiedusteltu useammalta toimittajalta mutta tarjouksia
ei vielä ole tullut kuin yhdeltä toimittajalta. Varaajan vaihto voitaisiin tehdä rippileirien
päätyttyä, mikäli vanha varaaja kestää sinne saakka.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Leirikeskus toimii lasten ja nuorten leirien pitopaikkana.
Terveellinen sisäilma ja toimiva vesijärjestelmä ovat edellytys toiminnan järjestämiselle
leirikeskuksessa.

Liitteet:
Päätösesitys:

Talouspäällikkö esittää että varaaja uusitaan ja muutetaan 3x300 litran varaajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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LISÄTALOUSARVIO SEITSYEN RAKENNUSTEN KUNNOSTUKSEEN JA KONEIDEN
JA LAITTEIDEN HANKINTAAN

Valmistelija:

Taina Väisäsvaara

Esittelijä:

Taina Väisäsvaara

Esittely:

Talouspäällikkö esittää lisätalousarviota Seitseyn rakennusten korjaukseen 10 000 euroa. 6 000
euroa lämminvesivaraajan hankintaan ja 4 000 euroa astianpesukoneen ja pakastimen
hankintaan rikkoutuneiden laitteiden tilalle Kustannuspaikalle 1015080550 Seitsyen
leirikeskus.

LAVA

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Leirikeskus on pääasiassa lasten ja nuorten leirienkäytössä.
Lapsivaikutuksien arviointi on tehty kirkkoneuvoston kokouksessa 3.8.2020

Liitteet:
Päätösesitys:
Päätös:

Talouspäällikkö esittää seuraavan sisältöisen lisätalousarvion viemistä kirkkovaltuuston
käsittelyyn: 10 000 euroa rakennusten korjaukseen, 6 000 euroa lämminvesivaraajan
hankintaan ja 4 000 euroa rikkoutuneiden laitteiden hankintaan.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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JÄSENMÄÄRÄ, TOIMINTA JA TALOUS

Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Tammi-kesäkuun tilanne
Jäsenmäärä 4938 (vuoden alussa 4964)
Kastettuja 11 (tammi-toukokuu 9)
Seurakuntaan liittyneitä 7 ( 4)
Kuolleita 37 ( 34)
Seurakunnasta eronneita 14 ( 14)
Muuttaneita +7 ( +7)
Tapahtumia 1833 (1622) , osallistujia 19 033 (17644)
Talous
Heinäkuussa tilitetty verotulo 99 822€. Muutos viime vuoteen 5.1% (koko kirkko 3,6,%)
Verotulot vuoden alusta 782 812€. Muutos vuoden alusta -0,4% (koko kirkko -1,7%)
Muut jäsen-, toiminta- ja taloustilastot toukokuun loppuun liitteessä.

Liitteet:

Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Liitteet 5 ja 6 Seurakunnan tilastot jäsenmäärä, toiminnan ja talouden tilastot

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi esityksen mukaisesti.

LAVA

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:

Tuomiokapitulin kirjeet:
Muut asiat:
Kotimaa julkaisi artikkelin Pälkäneen pappilasta N:o 26/3.7.2020
Sofia Oksanen julkaisi videon Pälkäneen rauniokirkosta
https://www.youtube.com/watch?v=UPGjjp_mRe4
Kirkolliskokous kokoontuu 10.-14.8.2020 Turussa.
Viranhaltija päätökset liitteenä Viranhaltijapäätökset liite 7
Opinnäytetyö: Tommolan hautausmaan aidanne, suunnitelma Taina Hokkanen-Kunelius
”Ristini” Liitteet 8 ja 9.
Seuraavat kokoukset: Sovitaan loppuvuoden kokoukset.
Neuvoston kokoukset:
1.9.2020 kello 18.00,
1.10.2020 kello 18.00
10.11.2020 kello 18.00
1.12.2020 kello 18.00
Päätösesitys:

Merkittiin tiedoksi.

Päätös:

Sovittiin tulevat kokoukset ja muut merkittiin tiedoksi esityksen mukaan.

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)

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päättää kokouksen 20:36.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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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: 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,100,101,102

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: 98,99
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).
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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.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o 6 / 2020

Pvm 3.8.2020
Kello 17.30
Sivu 16/16
Paikka: Tommolan kappeli

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.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

