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Kirsi Urkko, kirkkovaltuuston pj X, saapui 17:40
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Taina Väisäsvaara, talouspäällikkö X
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PÖYTÅKIRJAN NÄHTÄVILLA Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 10.7.2020
PITÄMTh.'EN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN lähtien. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
4.7. /2020

-27.7/2020

Todistaa Pälkäneen
Kirkkoherranvirastossa

välisenä aikana (vähintään 14 päivää).
27.7/2020 Jari Kemppainen, kirkkoherra
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66 §

Kokous n:o 5/2020
Pvm 9. 7. 2020
Kello 17:30

Sivu 3/23

Paikka: Luopioisten hautausmaa

KOKOUKSEN AVAAMINEN
Esitys: Puheenjohtaja avaakokouksen.
Päätös:Puheenjohtajaavasi kokouksen 18:00
Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)

67 §

TOTEAMINEN
PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
Kirkkojäijestyksen 9 luvun l §:nmukaan kirkkoneuvosto päättääkokoontumisensa ajmja
paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, miBoin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai vähintäänneljäsosajäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian
käsittelemistävarten. Kokouksenkutsuu kooUe puheenjohtajakirkkoneuvoston päättämällä
tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myöskirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja

_KOKpC KSEN LAILLISUUDEN
Esittely:

JA

varapuheenjohtajalle.

Joskiikkoneuvostonjäsenhaluaasaattaajokin asianneuvostonkäsiteltäväksi,hänenon
annettava asiasta kirjallmen esitys puheenjohtajalle, jonka hilee ottaa asia esille neuvoston
seuraavassakokouksessa. Kokouksessavoi aloitteen tehdäsuullisestikin.

Kokouskutsut on postitettu 4.7.2020.

68 §

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto toteaakokouksen laillisesti koolle kutsutuksija päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhaku:

Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL24:5)

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIENVALITSEMINEN
Kiikkoneuvosto valitsee kaksipöytäkirjantarkastajaatarkastamaankokouksen pöytäkirjan.

Esittely:

Tarkastamisessaon noudatettu aakkosjärjestystä.

69 §

Päätösesitys:

Valitaan pöytäkujautarkastajiksi Paula Suksiaja Jaakko Simola..

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

IMuutoksenhaku:

Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVILLÄ
PrTÄMINEN
Esittely:
Päätösesitys:

Tarkastettu pöytäkirja tai ihnoitus siitä tulee asettaa nähtäväksi seurakunnan ihnoitustaululle
vähintään 14 päivän ajaksi. (KL 25 luku 3 § )
Kirkkoneuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirjapidetäänyleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 10. 7. 2020 lähtien. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kukkoherranviraston
ilmoitustaululla.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Toimenpiteet:

Pöytäkirja asetetaan nähtäville esityksen mukaisesti. Kopiot sekäseurakuntatalolle että
seurakuntatoimistolle

Muutoksenhaku: | Tähänpäätökseenei voi hakea muutosta (KL 24:5)

70 §

TröJÄRJESTYKSESTÄ
PÄÄTTÄMINEN
Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan naääräämäänjärjestykseen ja käsitellään,jollei

Esittely:

neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätösesitys:

Käsitelläänasiatesityslistan mukaisessajäqestyksessä.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Muutoksenhaku:

Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL24:5)
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Kokous n:o 5/2020
PT 9. 7.2020
Kello 17:30
Sivu 4/23
Paikka: Luopioistenhautausmaa

LUOPIOISTENHAUTAUSMAAN KATSELMUS
Valmistelija:

r"

JanKemppamen, Taina Vmsäsvaara
Esittelijä:

Jari KentppameDi Taina Väisäsvaara

Esittely:

Pälkäneen seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö
16 § Hautausmaan katselmus
Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sitlä olevien rakennusten
kateehnus suoritetaan vuosittain.

Katselmuksessapäätetääntoimenpiteistä,
JoäunLuopioistenkappeliseurakmman kappelineuvostonja hautausmaiden
hoidosta vastaavanviranhaltijan tekemät esitykset sekätehdyt
havainnot antavat aihetta.

Erityisesti katselmuksessa todetaan,

l) onko hautaustoimenohjesääntöäja vahvistettua hautausmaankäyttösuunnitehnaa
noudatettu;

2) onko hautakirjanpito yhtäpitävähautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden
kanssa;

3) onko yksityisiähautoja kunnostettuja hoidettu ohjesäännönmukaisesti
ja

4) onko seurakunnanhuolehtimien hautojen hoito ollut sopimustenja annettujen
määräysten mukaista.

Katsehnuksesta laaditaanpöytäkirja.
Luopioisten kappelineuvoston ohjesääntö

12 §
Kappelineuvoston tehtävänä on

8) valvoaja hoitaakappeliseurakuimankirkkoaja hautausmaatakirkkoneuvoston antamien
ohjeiden mukaisesti

Kirkkoherra on kutsunut kappelineuvostonjäsenetkatsehnukseen
Klrkkoneuvosto suoritti kokouksessaan 6/2019 § 99 Luopioisten hautausmaan
katselmuksen.

Tilaisuuden aluksi puutarhuri Asta Forsströmkertoi yleisesti hautausmaankunnosta.
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.

sankarihautausmaanpensasaitaon hyvin leikattuja siisti
vanha hautausmaa niitetään niittykukkien kukinnan jälkeen
kiitetään reserviläisiä hautausmaan sankarihautausmaan ihnoitustaulusta

sankarihautausmaan ilmoitustaulu tarvitsee kosteudenpoistajan

kirkon sisäänkäynnithyvin siistit pensasaitaluiskan vierestähyvin leikattu, pääovella
kauniit ruukkuistutukset

koneet ovat reistailleet kummallakin hautausmaalla. Päältä-ajettaviakoneita on
kuluneen kesän aikana huollettu useampaan kertaan. Kummassakin edelleen vika.

Todettiin, ettähautausmaanyleisitme on siisti. Härmääoli havaittu muutamalla haudallaja
pensasaidoissa. Seurakunnanhoitohaudoille härmääei ollut katselmukseen mennessäleviimyt.
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:

Sankarihautausmaaon siistissäkunnossa, kukkaistutukset ovat kauniistija hyvin
tehdyt.
Pöytäkirjan tarkastajien
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Vanhallehautausmaalle on ollut suumutehnissa tehdäuumahautausmaakappelin
toiselle puolelle. PuutaAuri Asta Forsström lähettääjo vahniiksi tehdyn suunmtehnan
tarkasteltavaksi.

hautausmaanyleisilme on siistija hoidettu. Kompostialueen edessäoleva aitatodettiin
hyväksi. Sekohentaa yleisihnettä.
Tarvittaessa puita kaadetaan hautausmaa alueelta niiden huonon kunnon vuoksi.
Yksityinen hautausalue oli siistissä kunnossa.
Testamenttivarojen käytöstä puutarhatoraktorin hankintaan keskusteltiin ja asiaa aletaan
vahnistella.

Puutarhuri on edelleen esittänyt lukolUsten henkilökohtaistenkaappienhankkimista
työntekijöUle.

Puutarhuri esitti lukolUsentorjunta-aina kaapinhankkimistaja suojavarusteiden
hankkimistamyrkyttämiseen.
Puutarhuritoivoi leveämpääitsevetävääraohonleikkuria hautausmaalle.
Toivomus vedenpitävästä tabletista helpottamaan työskentelyä hautausmaalla myös

sateella. Tabletti auttaisipysymäänajantasalla muutoksistaja uusista hoitoon tulevista
haudoista.

Ensi kesäksi toiveena samanväriset T-paidat hautausmaan työntekijöille seurakunnaa

logolla. Näintyöntekijätolisi helpommin tumustettavissa hautausmaalla.

LAVA

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

Liitteet:

Päätösesitys:

Kirkkoherra esittää, että
l. Kuullaan puutarhuri Asta Forsströmiä

2. Todetaan viime hautausmaakatselmuksen jälkeen tehdyt toimeiyiteet
3. Suoritetaan ohjesäärmönmukamen hautausmaakatsehnus
4. Sihteeri laatii katselmuksesta muistion, joka hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Päätös:

Toimeenpano

Valtuutetaantalouapaällikko toimenpiteisiin. Konehankintojen osalta selvitelläänkustannuksia
ja en vaihtoehtoja ja valmistellaan esitystä Kirkkoneuvoston käsittelyyn.

Muutoksenhaku:

72 §

Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL24:5)

VALITUKSENTEKEMNEN PAPPILANASEMAKAAVAN HYLKÄÄMISESTÄ
Valmistelija:

Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara

Esittelijä:

Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara

Esittely:

Kirkkolain 10 § l mukaankirkkoneuvoston tehtävämm. johtaa seurakunnanomaisuuden
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

pöytäkirjastasekämuutoksen hakuohjeet. Otepöytäkirjastasaapuipostitse 29.6.2020.
Pappilan asemakaava on ollut pitkään valmisteilla. Valmistelussa kunta on ollut yhteydessä

seurakuntaanja ehdottanut pappilanpellon kaavoittamista tonteiksi. Kaavanvahnistelu on
tapahtunut kunnankanssahyvässäyhteistyössä.Pappilan asemakaavaoli nyt valmis, se oli
lautakunnassa sekähallituksessayksimielisesti hyväksytty, kuitenkin kunnanvaltuusto hylkäsi
sen kokouksessa.

Pappilankaavassaon 13 tonttia, joista kaksi on seurakunnanmaalla.
Pöytäkirjantarkastajien
nimikirjaimet
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j Kirkkoherraja talouspäällikköneuvoteltuaanjohtoryhmän(KirsiUrkko, Esko Peltonen, Matti
} Huomo) kanssaon ottanut yhteyttä lakimieheenkunnallisvalituksen tekemiseksi. Samalla on

l käytyneuvottelu muidenmaanomistajienkanssayhteisenvalituksen tekemisestä.
\ Muita maanomistajia ovat Tauno Hokkanen pk (1/13), Jussi ja Susanna Mikkola (2/13)

Tero Karidla (4/13), Arjo Anttila (4/13).
Seurakunnan asianajatoimistona on toiminut tamperelamen Facta. Asiaa ovat lupautuneet
hoitamaan asianajaja, varatuomari Mika Miesmäki ja lakimies. OTM Olli Teivaala hintaan 230-

2606/h +alv. Kustannuksetjaetaan yhdessämaanomistajien kanssa suhteessatonttien maärfltti.
Pälkäneen kunta toimittaa asianajajalle tarvittavat asialärjat
Kirkkoneuvosto 5/2020

Kirsi Saarinenihnoittaa olevansajäävija poistuu pykälänkäsittelyn ajaksi.
Käydäänkeskustelua valituksesta. Todetaan, ettäyhdenvertaisuus ei ole kirkkoneuvoston
mielestä toteutunut. Todetaan myös se, että seurakunnalla on tarve myydä tontit. Tontista

saatavillavaroilla olisi tarkoitus rahoittaa Luopioisten kirkon lämmitysjärjestelman saneeraus
Kirkkoherra JariKemppainen kertoo asianajotoimiston laskunjoko perusteen olevan suhteessa
tonttien lukumäärään ja seurakunnan osuuden laskusta olevan 2/13 osaa..
LAVA

Tässäpykälässäkäsitellylläasialla ei ole kukkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

Liitteet:

Liite l Ote kunnanvaltuuston pöytäkirjasta ja valitusosoitus

Päätösesitys:

Kirkkoherra esittää että

l.

Kirkkoneuvosto tekee kunnallisvalituksen PappUanasemakaavanhylkäämisestä
yhdessä muiden maanomistajien kanssa

2. Valtuutetaan asianajotoimisto Factalaatimaan kunnallisvalitus
3. Asianajokulutjaetaanmaanomistajien kesken asemakaavassa suunniteltujen tonttien
omistuksen siAteessa kyseisellä Pappilan kaava-alueella.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Asianajotoismisto Facta, muut maanomistajat

MuutokseuLaku:

Tähänpäälöluieeuvoi hakeamuutosta te&.emäUäkirjallisen oifcaisLivaatimuksenPälkäaeeu
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

73 §

PÄLKÄNEENSHVOUS OY:N mTISANOUTUMINEN
Valmistelija:
Esittelijä:

Taina Väisäsvaara
Taina Väisäsvaara

PälkäneenSiivous Oy irtisanoi siivoussopimuksensa päättymään19. 6.2020. Tämänvuoksi oli
palkattava siistijärippileirien ajaksi. Tähäntehtäväänpalkatum talouspäällikön
viranhaltijapäätökselläSusannaViipuri ajalle 22.6.2020-3l .7.2020. Tämänvuoden shvoustarve
leirien aikanaon merkittävästikasvanut korona epidemian varotoimienja tehostetun
siivoustarpeen vuoksi. Syksyn siivouksienosalta täytyy miettiä kilpailutetaanko siivous, vai
palkataanko siistijä/suntio hoitamaan suntion lomiaja vapaapäiviäja siivoamaanseurakunnan

Esittely:

kaikkia tiloja. Aikoinaan Kristel Muru-TamIan toimesta on teetetty siivoustyön mitoitus, sitä

voidaankäyttäätässäarvioumissa lähtökohtana.

LAVA

Tässäpykälässäkäsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia*

Liitteet:

Liite 2 Kurtti irtisanomisilmoitus siivouspalvelu

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikujaimet
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Talouspäällikkö esittää, että otetaan valmisteluun siivouksen järjestäminen tulevaisuudessa ja
selvitetään kustannusvaikutus en vaihtoehdoissa.

74 §

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Talouspäällikköaloittaa asianvalmistelun.

Muutoksenhaku:

Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)

SEITSYEN LEIRIKESKUKSEN LATTIAN HIONTA JA LAKKAUS
Vahnistelija:
Taina Väisäsvaara

Esittelijä:
Taina Väisäsvaara

Seitsyen leirikeskuksen ruokailutilanja 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 hiottuja
lakattu mutta saunan eteisen lattiaan on hionnanjälkeen laitettu vinyylilankku. Se kestää
paremmin kosteuden vaikutusta. Lisäksilattian seinän vierastat on täytetty siUkomlla kosteuden
pitämiseksi pois rakenteista. Näin lattia kestää kauemmin, kun vesi ei pääse valumaan
rakenteisiin. Silikoni täytyisi uusia muutaman vuoden välein, työ onnistui hyvinja lattia on nyt
siistissä ja huvallisessa kunnossa. Lattian hiommstaja lakkauksesta olen tehnyt viranhaltija
päätöksen4/2/2020. Arvioitu Unta ylittyi n. 700 eurolla, koska ruokatilassaja salissa oli
enemmänneliöitäkuin kuvan mukaan tehdyssäarviossa. EduUisimmanurakoitsijan
löytämiseksi pyysin tarjouksia kaikilta löytämiltäni lähiseudun yrityksiltä. Parkettityö
Koivun/Hakalattiat Oy:n tarjoitö oli eduUisinja heidänkuvaus työstä oli myös laadukkaan ja

Esittely:

ammattimaisen tuntuinen.

Kirkkoneuvosto 5/2020

Todettiin, ettätalouspäällikön toimivalta ei ylittynyt. Kustannus alv 0% alitti määritetyn 5000
euron rajan.

LAVA

Tässäpykälässäkäsitellyllä asialla on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Seitsyen leirikeskuksen käyttäjistä suurin osa di lapsia. Lattian
kunnolla on heidänturvallisuuteen liittyviä vaikutuksia.

Liitteet:

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätä»:

Hyväksyttiinesityksen mukaisesti.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

75 §

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytyinätön
asianosainen voi tehdähankintayksikölle kirjallisen hankmtaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).

TAVASELUPA-ALUE3 RAKENTAMISJA VALMISTELULUPA
Valmistelija:

Taina Väisäsvaara.

Esittelijä:
Taina Väisäsvaara

Esittely:

Tavase Oy onjättänyt AluehaUintovirastoon uudelleen lupahakemuksen, johon se on saanut
myönteisen päätöksenkoskien tuotantoalueT(JA3:sta. Valitusaika tähänpäättyy 13.7. 2020.
Asiassa on oltu yhteydessä Pälkäneen kunnanjohtajaan ja ympäristösititeeriin. Heidän kanssaan
on sovittu, että kunta ja seurakunta laativat yhteisen valituksen asiassa ja jakavat kustannuksia.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikujaimet
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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

Talouspäällikkötuo tiedoksi Reijosenkanssakäydynkeskustelun. Hänkertoi, että oUsi
helpompi tehdä valitus erillisenä, koska kunnan osalta valitus on laajempi ja seurakmman
valituksen sitominen yhteen kunnanvalituksen kanssaei kokonaisuudessaole mahdollista.

KirkkohenraJanKemppainen esittää,ettäRisto Reijonen laatiivalituksen.
LAVA

Tässäpykälässäkäsitellylläasiattaei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

Liitteet:

Liite 3 Tavase Vesilain mukainen lupapäätös
Liite 4 Tavase korvaustaulukko

Päätösesitys:

| Talouspäällikkö esittää, että
l.

seurakunta tekee valituksen

2_ Risto Reijonen laatii valituksen.
Paatos:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Talouspäällikköallekirjoittaa valituksen.

Muutoksenhaku:

Tähänpäätökseenvoi hakeamuutosta tekemälläkirjallisen oikaisuvaatimuksenPälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)

76 §

SAHKOKAAPEUNRAKENTAMINENPÄLKÄNEVEDEN
ALTTSE

Valmistdija:
Taina Väisäsvaara

Esittelijä:

Taina Väisäsvaara

Esittely:

Elenia Oy on hakenut Aluehallintovirastolta lupaa sähkökaapelin vetämiseksi Pälkäneveden
alitse. Lupa on myönnetty 12. 6. 2020. Valitusaika tässäasiassa päättyy20. 7. 2020
Kirkkoneuvosto 5/2020

Käydäänkeskustelua luvasta. Tero Ahlqvist esittää,ettäluvasta ei valiteta.
Kirsi Urkko esittää, että kaivuutyöstä aiheutuneita jälkiä tarkastetaan, kun työ on vatmistuuutja
tarvittaessapuututaan asiaan.
LAVA

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

Liitteet:

Liite 5 Vesilainmukainen lupapäätösElenia Oy

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi Ja päätettiin, että luvasta ei valiteta.

Toimeenpano

Seurataanurakan vahmstumistaja senvaikutuksia alueen siisteyteen.

Muutoksenhaku:

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

77 §

SEURAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ,
TODVHNTA JA TALOUS
Valmistelija:

Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara

Pöytäkirjantarkastajien
nimikujaimet
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KOKOUSKUTSU
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PÖYTÄKIRJA

KIRKKONEUVOSTO
PÄLKÄNEENSEURAKUNTA

Esittelijä:

Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaaia

Esittely:

Jäsenmäärä

Kokous

n:o 5/2020

Pvm 9. 7. 2020
Kello 17:30
Sivu 9/23
Paikka: Luopioisten hautausmaa

31.5 oli 4 936 ( huhtikum lopussa4 939)
Kastetut 9

Liittyneet 4
KuoUeet 34
Eronneet 14

Muuttoliike (+/-) 7
Toiminta

.

Toukokuun loppuun seurakunnan kokoava toiminta oU koronan taida keskeytetty.
Vain hautaan siunaamiset toimitetim pienellä saattojoukolla kirkossa, kappelissa tai
haudalla.

.
.
.

Jumalanpalvelukset striimatdin toukokuun loppuun asd.
Myös lapsi-, nuoriso-, rippikoulu-ja musiikkitoimintaa vietiin verkkoon.
Seurakuntalaisten kohtaamiset tapahtuivat puhelimitse tai verkossa.

.

Kohtaamisia oli l 191 ja kohdattuja 2 373

.

Kesäkuusta heinäkuun loppuun totmintaa 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 alustajumalanpalvelukset onpidetty kirkossa, osallistujamäärä on
jumalanpalvelukissa puolittunut.
jos saadaan päivystäj ia.
Kesäkuun alusta seurakunnan tiloja on voitu vuokrata.

Kasteet suositellaan pidettävänedelleen kirkossa.
Rippikoulujen leirijäksot käynnistyivätjuhannuksen jälkeen.
Konfirmaatiot ovat tarkoitettu vain konfirmoitaviUeja läheisille. Ehtoollinenjaetaan
vain konfirmoitaville.

Torikahvio, lähetyskirppari, pienpiiritja kuorot ovat tauolla
Työntekijät eivät osalUstu kaste-ja hääjuhlim eikämuistotilaisuuksun.
Työntekijät tekevät kotikäyntejä haridnnan mutaan, mieluiten ulkona.
Kylien kanssapidetäänmuutamia ulkotilaisuuksia
Seurakunnan ei edelleenkään tule aktuvisesti pyytää sijaiseksi riskiiyhmäläisiä tai yli 70vuotiaita. Sen sijaan, kun yli 70-vuotias itse toivoo voida tomua näissä tehtävissä, harkinnan

perusteella tämävoi olla mahdollista. Samalinjaus koskeemyösmuita vastuutehtäviä
seurakunnassa.

Piispojen ohje 6.7.2020
Kokoonhimisrajoitusten lieventäminen jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja
muiden seurakuntatilaisuukslenosalta 1.8.2020 alkaen

Valtioneuvosto on 17. 6. 2020 linjannut, että kokoontumisrajoituksia lievennetään 1. 8.2020
alkaen. Aluehallintovirastot ovat l .7.2020 antaneet asiastamääräyksen,jonka mukaan;
- AUe 500 henkilön yleisötilaisuudet ovat sallittuja l .8.2020 alkaen ilman erityisehtoja. Tämä
tarlroittaa, että aiemmat määräykset turvajärjestelyistä eivät ole enäävoimassa oikeudellisesti
velvoittavina. AluehalUntovirastot kuitenkin suosittelevat, että tilaisuuksissa noudatetaan

edelleenTHL:njaOKM:n 14.5.2020 antamaaohjettakoronavimksen leviämisenestämiseksi.
- YU SOOhenkilön yleisötilaisuuksia voijärjestää 1.8.2020 alkaen sisä-jaulkotiloissa
edellyttäen, että niissä noudatetaan THL:nja OKM:n 14. 5.2020 antamaa ohjetta

koronavuuksen leviämisenestämiseksi. Yleisöontarvittaessajaettava erillisille alueille,jotta
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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ohjeennoudattaminen on mahdollista. Tämänarvioinnistaja käytännönsoveltamisesta vastaa
tapahtuman järjestäjä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat antoivat 5.5.2020ja 19.5.2020 ohjeet
jumalanpalvelusten ja kirkoUisten toimitusten osallistujamäärästä 1.6.2020 alkaen. Näissä
ohjeissa piispat kehottivat seurakuntia noudattamaan aluehallintovirastqjen määräyksiäsekä
yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevien velvoitteiden että niitä koskevien suositusten

osalta. Näintoimitaan jatkossakin, ja aluehallintovirastojen 1. 7.2020 antaman määräyksen
perusteella piispojen ohjetta päivitetäänseuraavasti.
Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja muut seurakuntatttaisuudet

Erityisjärjestelyt kuten turvaväUi eivät ole enääelokuussa pakollisia alle 500 hengen
tilaisuuksissa. Piispat kuitenkin suosittelevat, ettäjumalanpalveluksissa, seurakunnan
tiloissajärjestettävissäkirkollisissa toimituksissaja muissa seurakuntatilaisuuksissa
noudatetaan edelleen viranomaisohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksija että
henkilömääräsuhteutetaanyhä 1-2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. 1. 8. 2020 alkaen
osanottajamäärä voiylittää 500 henkeä aluehallintovirastojen määräyksiä noudattaen.

Perheen kirkollisen toimituksen jälkeen järjestämäkaste- tai haäjuhlatai muistotilaisuus
on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuudentoteutuksesta on senjärjestäjällä,ei
seurakuimalla. Samoin vastuu kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavista kirkollisista
toimituksista on tilaisuuden Järjestäjällä. YksityistUaisuuksien emmmäisosanottajamääräksi
viranomaiset suosittelevat 1. 8. 2020 alkaen 500 henkeä. Lisaksi viranomaiset suosittelevat, että

ohjetta turvaetäisyyksistäja hygieniajärjestelyistä noudatetaan myös yksityistilaisuuksissa.
Päätöksentekojaohjeiden soveltaminen
Aluehallintovirastojen määräyksetovat voimassa 1.8. 2020-31.8.2020. Tgnuntatautilaki
mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jos
epidemiatilanne Suomessa pahenee, aluehaUintovirastot arvioivat voinaassa ole\'ia päätöksiään
uudelleen.

Rajoitusten lieventyessäjärjestäjänvastuu tapahtumanturvallisuudesta korostuu entisestään.
Tuomiokapitulit antavat tarvittaessa seurakunnille tarkempia soveltamisohjeita.
Talous

Kesäkuussa tilitetty verotulo 88 184 . Muutos viime vuoteen -1% (koko kirkko -2%) Verohilot
vuoden alusta 688 375C. Muutos vuoden alusta -0,4% (koko kirkko -2,5%)
Muutjäsen-;toiminta-ja taloustilastot toukokuun loppuun Uitteessä.

LAVA

Tässäpykälässäkäsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

Liitteet:

Liite 6 Tilastot A HenkilöstöhaUmtoja B Yleisraportä 5.2020

Päätösesitys:

Liite 11 toteumavertailutilitaso
Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi esityksen mukaisesti.

1. 1. -30. 6. 2020

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

78 §

Tähänpäätökseenei voi hakea muutosta (KL 24:5)

KIRKON TVÖEHTOSOPIMUSRATKAISU
Valmistelija:

Jari Kemppainen, Taina Väisäsvaara

Esittelijä:

Taina Väisäsvaara

Pöytäkujan tarkastajien
nunikirjaimet
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Sopimuskausi 1.4.2020-28.2.2022

Esittely:

Palkantarkistukset

o

1. 8.2020
. Yleinen palkkausjärjestelmä: yleiskorotus penispalkkoihm 1,5 %
(kokemuslisiä ei koroteta)
. Muut palkkausjärjestelmät: yleiskorotus 1,4 %
o 1.5. 2021
Yleinen palkkausjärjestelmä: yleiskorohis pemspaUikoihm 1,9 %
(kokemuslisiä ei koroteta)
. Muut paBdcausjärjestelmät: yleiskorotus 1,6 %
.
Johdon paUckausjärjestelmässä mahdollisuus suunnata yleiskorotusta
Ns. Kiky-tumut (24 tuntia vuodessa) poistuvat 1. 1.2021
o Tyoajallisilla 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

TyöajattomiUapoistuuvuotuinen 24 tuiminUsatyövelvoUisuusj a

moduulityöajassa 12 lisämoduuliavuodessa
o YleistyÖaikakokeilupysyväksij arjestebnäksi
Työajattomat hengellisen työn viranhaltijat/työntekijätja uusi työaikalaki
o Työaikalaki koskee samalla laiUa viranhaltijoita ja työntekijöitä. Siksi otettu

käyttöönilmaus "työajatonhengellisen työnviranlialtija/työntekijä".
o
o

Työajattomienviranlialäjoideii asema pysyy ennallaan
Työnantajien ei tarvitse uuden työaikalait! 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

TyöajattonuUa edelleen 2 vapaapäivää viikossa ja määräykset niiden

o

Lisäksisovittu l .8 .2020 alkaen

surtomahdollisuuksista

.

mahdollisuudesta Msävapaapäiviin 171 §:ssätaikoitettuina
arkipyhinä tehdystä työstä.

.

leirityöhyvityspäivä annetaan, jos leirin kesto on vähmtään l
vuorokausi 12 tuntia (aiemmin 2 vuorokautta 12 tuntia)
Tärkeimpiämuita tekstimuutoksia
o Tilapäinen hoitovapaa koskemaan vammaisia lapsia ikärajasta riippumatta

(63 §)
o

Työajattomiea vu"a3ahaltijoidesn/työntekiJÖiden lomaoikeuden syntymistä
koskevaa 92 § 2 momenttia on täsmennetty

o

Vuosilomalainedellyttämiäns. lisävapaapäiviäkoskeva sopimusmääräys
pitkäänsairaanaolleille on otettu 94 §:ään

o

Muista muutoksista ks. KiT:n yleiskirje A4/2020

Lisäksi tehty lukuisia mm. uudesta lainsäädännöstä johtuvia sisältöön
vaikuttamattomia teknisiämuutoksia sopimusteksteUun

Tässäpykälässäkäsitellylläasiallaei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja

LAVA

lapsivaikutuksia.

Liitteet:

7 yleiskirje A4_2020

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi esityksenmukaisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikujaimet
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Toimeenpano
Muutoksenhaku:

79 §

Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)

TAMPEREEN ALUEREKISTERIKESKUKSEN TUIMIN 1AKERTOMUS JA

TILINPÄÄTÖS
Valmistelija:

Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Pälkäneen seurakunta on kuulunut l .l .2020 alkaen Tampereen aluerekisterikeskukseen.
Tampereen aluerekisterikeskuksen yhteistyöryhmäpiti kokouksen 3. 6.2020.
Vuoden 2019 budjetissa laskehna aluekeskusrekisterin toimintakatteesta osoitti lukua 2, 79

e/seurakunnanjäsen. Vuoden2019 tilinpäätösosoittaa lukua 2,24 /jäsen.
Vuodenvaihteenjäsenmäärienvahvistuttua aluekeskusrekisterin budjettUaskelma vuodelle 2020
osoittaatoimintakatteen määräksi2,66 /jäsen.
Vuoden 2021 alusta lukien Tampereen aluekeskusrekisteriin liittynee kahdeksan uutta
seurakuntaa: Akaa, Kangasala, KihniÖ,Lempäälä,Nokia, Riihimäki, Sääksmäki, Vesilahti.
Yhteistyö seurakuntien ja aluekeskusrekisteriu välillä on ollut luontevaa ja toimivaa. Vaihdos
aluekeskusrekisteriin on sujunut hyvinja asiakkaat osaavat ottaa asioissa yhteyttä suoraan
Tampereen aluekeskusrekisterim. Virkatodisusrilauksiatulee edelleen myös suoraan
seurakuntiin ja asiakkailta tulee toisinaan palautetta siitä, että todismsten toimitusajat ovat
pidentyneet palvelun siirryttyä aluekeskusrekisteriin.
L-lomakkeessa tullaan jatkossa kysymään lupajulkaista lapsen tiedot kastqiuussa tai
vastaavassa. Aluekeskusrekisterissäpäivitetäänleimasin niin, ettätämäasiaon siinäotettu
myös huomioon.

Aluekeskusrekisteristä lähtevä kastekuje otetaan uudelleen käsittelyyn ja sitä muokataan
paremmaksi.

LAVA

Tässäpykälässäkäsitellyllä asialla ei ole kirkkojäijestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

Liitteet:

Liite 8 Yhteistyöryhmänkokous, toimintakertomus, tilinpäätös,tilintarkastajien raportti

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi esityksen mukaisesti.

Toimeenpano
Muutoksenhaku:

80 §

Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL24:5)

LUOPIOISTENSEURAKUNTAKESKUKSEN ALAKERRAN VUOKRAUS
Valmistelija:
Jari Kemppainen, Sari Janhunen, Taina Väisäsvaara
Esittelijä:
Taina Väisäsvaara

Esittely:

Kirkkoneuvosto 2/2020 § l»
Kirkkoherra on pyytänyt Seppo Kääriäisen kokoukseen.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi
Päätös:Merkittiin tiedoksi

Seppo Kääriäinen esitteli kirkkovaltuustoUe hanketta 11. 2. 2020 valtuustoseminaarissa.

KN 3/19. 3. 2020 §37
Pöytäkirjan tarkastajien

nimikujaimet
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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.

KUKKIATALONhankepalaveri 20.3.2020
Seppo Kääriäinen, Kirsi Oesch, Sari Janhunen ja Janne Vesto puhelimitse
Alakerran tilojen käyttöä etätyopisteenä nyt heti koska poikkeusolojen johdosta paikkakunmUa
nyt mökkiläisiä etätöissä.
Keskusteltiin että ei voi aloittaa nyt heti.

Alakman vuokraus ajalle 1.7.-31. 12.2020. (kesäkuutilojen kalustus aitaa, ilman vuokraa)
Tekevätkirkkoneuvostolle esityksen.
Vuokrahumaksi 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 säästöpankkisäääötä rahoittamaan vuokrakuluja.
- Asentavat oman netti liittymän. valokuitu. (rahoitusavustus anomus kunnalta)
- Sähkölukko ulko-oveen.

- Alakerran keittiö. Alkuun aivan toimivaa sijoittaa nykyiseen päiväkerhohuoneen
nurkkaukseen eväskeitäö. Vesi ja viemäri on (kahvmkeitin, mikro, jääkaappi).

- PäiväkerhotUankalusteet seurakunnantulee poistaa (varastoida -Monitoumtilassa pöydätns
rippikoulupulpetit saavatjäädäetätyöpisteenkäyttöönlupasi Sari Janhunen.
- Leikkikentän kalusteiden siirto tämän kevään kesän aikana Kunnan uudelle ulkoilualueelle.

Tästäkirkkoneuvostolle tekevätesityksen.
Seppo Kääriäisentekemä ehdotus vuokrasopimuksesta

VUOKRASOPIMUS(luonnos)

Aihe:LÄHITyÖKESKUS
(Etätyökeskus,LuopioinenHUB)
Vuokralainen: Luopioisten Yrittäjät ry
Museotie l 36760 Luopioinen

Y-tumus: 2381274-9
Tila: Kerhohuone (30 m2) ja momkäyttötila(42 m2) sekäniihin liittyvä eteinenja wc-tilat.
Luopioisten seurakuntakeskuksen pohjakerroksessa

Vuokra-aika: 6 Kkalkaenlahityökeskuksentoimuman aloittamisesta (tämänhetken arvio
l. 9.2020 alkaen)
Vuokra: 400 6/kk Alv 0, sisältäenlämmönja sähkön
Tilan varustelu:
Vuokralainen hanlddi ulko-oveen ns. älylukon

Vuokralainenkalustaa tilan (mahdollisesti hyödyntäentilan olemassaolevaa kalustusta)

KN 4/2020 §62
Päätösesitys:

. Luopioistenyrittäjät/Kukkiatalomaksavat valokuidun kuukausimaksun, koska seurakunta ei
voi hyödyntää valokuitua.

. Keskusteluunja neuvoston päätettäväksionko vuokra sopiva.
. Leikkikentän siirto Luopioisten yrittäJien/Kukkiatalon omalla kustannuksella suunniteltuun
paikkaan.

Päätös:

. Vuokrataankerhohuone (30 m2) ja monikäyttötila(42 m2) sekäniihin liittyvä eteinenja wctilat. Luopioisten seurakuntakeskuksenpohjakerroksessa.
Vuokra: 500 6/kk Alv 0, sisältäenlämmön, sähkönja veden, vuokralainen vastaa siivouksesta.
. Vuokralainen hankkii ulko-oveen ns. älylukon

Vuokralainenkalustaa tilan (mahdollisesti hyödyntäentilan olemassa olevaakalustusta)
Vuokralainen valmistelee tilan käyttöönottoa elokuussa

. Luopioistenyrittäjät/Kukkiatalomaksavat valokuidun kuukausimaksun, koska seurakunta ei
voi hyödyntäävalokmtua.

Pöytäkirjantarkastajien
nimikujaunet
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Kokous n:o 5/2020
Pvm 9. 7. 2020
Kello 17:30

Sivu 14. 23

Paikka: Luopioisten hautausmaa

. Vuokra-aika: 6 kk alkaen lälutyökeskuksen tounimian 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 nunnialuetta.

Kirsi Urkko muistuttaa vastuuasiasta leilckikentän sijoituksessa ja muistuttaa, että vastuu ja
kustannukset siirrosta ei saa koitua seurakunnan maksettaviksi.

Kirkkoherra JariKemppainen esittää, ettäkappeUneuvostosta Tero, Kirsija Jukka valtuutetaan
hoitamaan leikkikentän sijoihista.

Tässäpykälässäkäsitellylläasialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
Tässäpykälässäkäsitellylläasialla on seuraavia, kukkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Leikkipuisto poistuu Seurakimtakeskuksenyhteydestä, mutta on
edelleen alueen lasten käytössämyöhemmin ihnoitettavassa paikassa Luopioisten keskustassa.
Lastenpäiväkerhotoiminta päättyi,koskapäiväkerhoonei ole ihnoittautunut lapsia enää
riittävästi kaudelle syksy 2020.
Liitteet:

9 Vuokrasopimus Luopioisten yrittäjät ry

Tuodaan tiedoksivuokrasopimuksen allekirjoittammenja aloitetaantilan tyhjentäminen
sovitulla aikataululla.

Merkitääntiedoksi. Lisätään,ettäkappelineuvosto valmistelee leikkikentän siirtoasiaaja
sijoitusta Luopioisten yrittäjien kanssa.
Toimeenpano

Valmistellaan tila vuokralaisen käyttöä varten.

Muutoksenhaku:

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

TOMMOLAN KAPPELIKIRKKO 50 VUOTTA JA PIISPAN VIRRAIT.U
Valmistelija:

h

j Jari Kemppainen

Esittelijä:

Jari Kemppainen

Esittely:

Piispa Erkki Kansanaho on vihldnyt 50 vuotta sitten, 30. 8. 1970,

Gunnar Strönnnerinsuiumineleman siunauskappelin eli Tommolan kappelikirkon käyttöön
Kirkonkokous oli tehnyt päätöksen siunauskappelin rakentamisesta jo 29. 11. 1909, mutta

varojen puutteessa se vabnistuu vasta 1970. Kappelildrkon valmistumisen jälkeen se toimi aluksi
talvikirkkona.

MyösTommolan hautausmaaon tullut 130 vuoden ikään.Juhannuksena24. 6. 1890kirkkoherra
Julius Rochiervihki käyttöönTommolan hautausmaan. Hautausmaaperustettim silloin
kappalaisenpappilanhakaan.
Piispa Matti Rqio saapuu keskiviikkona 19. 8.klo 18. pitämäänvuosipäivän mkoushetken.
Tilaisuus pidetään ulkona hautausmaalla.
LAVA

Tässäpykälässäkäsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssätarkoitettuja
lapsivaikutuksia.

Liitteet:

Pöytäkirjan tarkastajien

nimikiijaimet
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KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kirkkoherra esittää merkitään tiedoksi.

Kokous n:o 5 / 2020

Pvm 9.7.2020
Sivu 15/23
Kello 17:30
Paikka: Luonioi.sten hautausmaa

Merkitään tiedoksi esityksen mukaisesti.
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

SALAINEN

Valmistelija:
Esittelijä:
Esittely:

LAVA
Liitteet:
Päätösesitys:
Päätös:
Toimeenpano
Muutoksenhaku:

83 §

KASVUN-VERSO 2020

Valmistelija:
Esittelijä:
Esittely:

Jari Kemppainen

Jari Kemppainen

Kirkkoneuvosto 3/2020 §38
Valmistelija: Jari Kemppainen
Esittelijä: Jari Kemppainen
Ktrkkoneuvosto 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 antamana 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 ia naikkakunnan elämään.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet 1 J J
.
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Kokous

n:o 5/2020

Pvm 9. 7. 2020

Kello 17:30
Sivu 16/23
Paikka: Luopioistenhautausmaa

Seuralamnat: Millaista uutta teillä versoo seurakuntaelämässä? Millä seurakuntalaisten

toiminnaUa te voisitte olla tavoittelemassa Kasvun Verso-palkmtoa?
Seurakuntien toimijat: Tehkääseurakunnassanne tiettäväksija tunnetuksi omaa toimiataaime
ja ehdottakaa, että seurakunta voi hakea teille Kasvun Verso-paUdntoa] PaUdmion avulla te
voitte edelleen olla kastelemassa ja voimistamassa uutta versostoa paikallisessa yhteisössä.
Mihinpaikallisen yhteisönhyvääntoimintaan lahjoittaisitte tuhat euroa?

Palkinnon myöntämisperusteet

Kasviin Verso -paUdimon myöntääTampereen hiippakuntavaltuusto. Palkinto myönnetään
ryhmälle, yhteisölle, hankkeelle tai verkostolle. Oleellista on, että kyseessä on seurakuntalaisten
vastuulla tapahtuva kehittämistoumnta.

- kyseessä on merkittävä, pitkäaikainenja vaikutuksiltaan laaja seurakuntalaisten ylläpitämä tai
heidänvastuullaan Bpahtuva toumnto, hanke tai tapahtuma, tai
- kyseessä on uusi iimovaatio, uutta aktiivisuutta ja sitoutumista synnyttävä toimintamalli,
prosessi tai kampanja, tai

- kyseessä on yksittäinen seurakuntateko, seurakuntalaisten toteuttama kokeilu tai palveluteko
Palkintoa myönnettäessäkiinnitetäänhuomiota seuraaviin seikkoihin:
Pätkittävä ihniö

- synnyttää yhteyden ja osallisuuden kokemusta

- lujittaa seurakuntayhteyttäja kasvua
- mahdollistaa avointa osallistumistaja ihmisten tomujuutta
- vahvistaa seurakunnan todistusta ja palvelua paikkakunnalla tai laajemmin
- on levitettävissätoisiin seurakuntiin
Valinta ja palkinnon jako

Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat esittääTampereen hiippakuiman seurakuntien
kirkkoneuvostotja seuräkuntaneuvostot sekäjohtokumiatja seurakunnan erilaiset
toimintaryhmät.

Ehdotukset pyydetään kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Ehdotukset tehdään
liitteenä olevalla lomakkeella. Lomake liitteineen lähetetäänTampereen hiippakunnan
tuomiokapitulun 31. 3. mennessä osoitteeseen tamoere. tuomiolamtuli^evl. fi

Lomakkeessa annettujen tietojen ja perustelujen lisäksi ehdotukseen liitetäänlyhyt
esittelyvideo.

PaUdntoiyhmä valitsee viisi parasta ehdokasta, joiden esittelyvideot jaetaan hiippakunnan
sivuille ja Facebookissa ym. sekätekee esityksen huppakmuavaltuustolle palkinnon saajasta.
Hiippakuntavaltuusto päättääkesäkuun kokouksessaan palkinnon myöntämisestä
tuomiokapitulin esittelystä.
Palkittava ryhmä saa lahjoitettavakseen tuhat euroa (1000 6) edelleen sellaiselle paikalliselle
taholle,jonka toimuman uutta versoa se haluaatukeaja kannustaa.
Kasvun Verso -palkinto luovutetaan yhteisölle paikallisessa seurakumiassa järjestettävässä
tilaisuudessa.

Linkki KasvunVerso-palkumon esittelyvideoon löytyytäältä.
Videota voi jakaa esimerkiksi seurakunnan sivuilla tai sosiaalisessa mediassa.

Päätösesitys:Annetaantiedoksi vastuuryhmille ja kappelineuvostoUe.
Päätös:Annettiin tiedoksi vastuuryhmille ja kappelineuvostoUe.
Lähetyksen,diakoniaja viestinnänvastuuryhmä ehdottavat torikahviota Kasvunverso
palkinnon saajaksi.
Pyry Vaismaa on luvannut tehdä videon.

Diakonian vastuuiyhmäja kappelineuvosto ehdottavat myös Vierellä kulkijoita palkinnon
saajaksi. JanneVesto on tehnyt hakemuksenja videon.
Esitys: Esitetään torikahviota Kasvunverso palkinnon saajaksi. Kirkkoherra lähettää
hakemuksen.

JP_äatosHYyäksyttlm esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajien |
nimikirjaimet
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Kokous n:o 5/2020
Pvm 9. 7. 2020
Kello 17:30
Sivu 17/23
Paikka: Luopioisten hautausmaa

Tampereen huppakunnan hiippakuntavaltuusto
Kokous 10.06.2020 § 15 Kasvun Verso -palkinto 2020
Asia: Kasvun Veraa -palkinto 2020

Asianumero: DTAM/92/00. 02. 13/2020
Käsittelyä: Hannu Laukkonen

Käsittelijän puhelnmumero: +358400926730 Käsittelijän säUcopostiosoite:
hannu. laukkonentSieyUi
Perustelut

Hiippakuntavaltuuston jäsenAmm-Kaisa Immonen ja JariKemppainen eivätosallistuneet asiaa
käsittelyyn.

Tuomiokapitulin maallikkojäsenAnna-KaisaImmonenj a
hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Asko Alajoki eivät osallistuneet asian
käsittelyyn tuomiokapitulin istunnossa 13.5.2020.
Kokouksessaan 12.6.2019 hiippakuntavaltuusto päättiperustaaKasvunveiso
-paUcumon, jolla huomioidaan vuosittain seurakuntalaisvastuun onnistunutta
kehittämistä. Huppakuntavaltuusto jakaa palkumon vuosittain toimumalle,
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. Lisäksitavoitteena on:

D kyseessäonmerkittäväpitkäaikainenja vaikutuksiltaan laaja
seurakuntalaisten ylläpitämä tai heidän vastuullaan tapahtuva toimmto,
hanke tai tapahtuma, tai

D kyseessäon uusi innovaatio, uutta aktiivisuuttaja sitoutumista synnyttävä
toimmtamalli, prosessi tai kampanja, tai
D kyseessä on yksittäinen seurakuntateko, seurakuntalaisten toteuttama
kokeilu tai palveluteko
Palkintoa myönnettäessä kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoihin:
Palkittava ilmiö

synnyttää yhteyden ja osallisuuden kokemusta
lujittaa seurakuntayhteyttäja kasvua
mahdollistaa avomta osallistumista ja ihmisten tounijuutta

vahvistaa seurakunnan todistusta j a palvelua paikkakunnalla tai
laajemmin
D on levitettävissä toisiin seurakuntiin

Hiippakuntavaltuusto nimesimyöstyöryhmänarvioimaanehdotuksiaedeUä
lueteltujen kriteerienvalossa. Työryhmääntulivat valitaiksi Asko Alajoki,
Anna-Kaisa Immonen, Jari Kemppamen, Vaipu Lipponen, Sakari Vanhanen

ja vs. hiippakuntadekaaniJussiHolopainen. JussiHolopaisenpaikalle
työryhmääntuli keväälläTerhiTörmä.Työryhmäkokoontuikaksikertaa, 22.4.
ja 8.5. KoskaTyhmänjäsenistäAnna-KaisaImmonen, Asko Alajokija Jari
Kemppainen edustivatkilpailussamukanaoleviaseurakuntia, valintaiyhmä
supistuikolmeenjäseneenja päätyitekemäänhiippakuntavaltuustolle
esityksen viidestäparhaasta,joidenjoukostahiippakuntavaltuusto valitsee
parhaan.

Työryhmä esittääKasvun verso -palkinnon valintaa seuraavien viiden
joukosta: Nuokkari, Lounaspysakki,MessupysäUd, Vierelläkulkijat,
Jouluvaellus. Näissä viidessä täyttyvät parhaiten Kasvun verso -palkinnon
kriteerit.

Esitys Tuomiokapituli esittäähiippakuntavaltuustolle, että sevalitsee Kasvun vetso - palkinnon
saajanseuraavistaehdotuksista:Nuokkari, MessupysäUd,
LouBaspysäkki, Vierellä kulkijat, Jouluvaellus.
Päätös Hiippakuntavaltuusto valitsi yksimielisesti Kasvan verso -palUnnon saajaksi v.
2020 Jokioisten seurakunnan Messupysäkin.

Toimenpiteet PöytäkirjanoteEteläinenseurakunta, Forssanseurakunta, Hämeenkyrön
seurakunta, Jokioisten seurakunta, Luopioisten seurakunta, Pälkäneen
seurakunta ja Sastamalan seurakunta.
Pöytäldrjan tarkastajien
numkirjaimet
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Paikka: Luopioisten hautausmaa

Lisääedothiippakuntadekaani Terhi Tönnä, terhi. tonna@evl. fi tai puh. 0400 910 772
Muutoksenhaku Päätökseenei lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 § l momentin
mukaan saa hakea muutosta

LAVA

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

Liitteet:

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Muutoksenhaku:

84 §

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

SEITSYENVESFVAfflNKO
Valmistelija:

Taina Väisäsvaara

Esittelijä:

Taina Väisäsvaara

Esittely:

Seitsyessätodettim vesivahinko 7. 7.2020. Vesivaraajantiinsteen rilckoutuminen on aiheuttanut

vuodon. Kartoittaja on käynytpaikallavakuutusyhtiönaloitteesta 8.7.2020ja antanutraportin
vahingosta, mahdollisia toimenpiteitä tulee olemaan mm.
asbesti kartoitus

mahdolliaen toumstonja teknisen tilan väistötila
lattia materiaalienpoisto
kuivatus
uudelleen rakentaminen
Kirkkoneuvosto 5/2020

Tero Ahlqvist ottaa puheenvuorossaan kantaa vakuutusyhtiöiden suhtautumiseen
korvausvaatimuksiin vanhojen kimteistölaitteiden osalta ja toteaa että korvauksia ei kenties tule
kovin paljon.

Talouspäällikkö tuo esiin kartoituksen tehneen yrityksen TRV-Palvelut Oy:n hinta arviota
kustannuksista. Heidänarvio eri vaiheidenhinnoistaalv 0% on seuraava:
asbestikartoitus 300

purkutyöt n. 1000 riippuen purettavan alueen laajuudesta
kuivaus 640 (kiinteä sopimushinta vakuutusyhtiölle)
jälleenrakemmkesta he lupasivat tehdä laskehnan sima vaiheessa, kun vahingon
lopullinen laajuus on selvillä.
Tämänäedonpohjalta käytykeskustelua eri työvaiheidenteettämisestä. Jälleenrakennuksen
osalta kustannusten selvittäminen paikallisilta yrityksiltä sai kannatusta.

LAVA

Talouspäällikkö tuo tiedoksi kirkkoneuvostolle, että vakuutusyhtiöltä on saatu lupa aloittaa
tilojen purkuja kuivatus.
Tässä pykälässä käsitellyllä asialla on seuraavia, kirlckojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia:
Lapsivaikutuksienarviointi on tehty 9.7.2020

Liitteet:

Liite 12 Tarkastusraportti 360-2006098-3 Seitsyentie 430

Päätösesitys:

Talouspäällikkö esittää, että talouspäällikkö valtuutetaan toimimaan korjausasiassa.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Paikka: Luopioisten hautausmaa

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimeenpano

Aloitetaan tilojen tyfajennysja korvaavantilanjärjestäminenja kuivausprosessin
käynnistäminen.

Muutoksenhaku:

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

85 §

ILMOITUSASIAT
Esittely:

KirkkohaUltukaen yleiskirjeet: Yleiskirjeet 2020
Liitteet

18/2020KirkkohalUtuksen poikkeusoloja koskevien väliaikaisten määräystenvoimassaolo
18/2020lutel33-2020 Kirkkohallituksen väliaikainenmääräystietoturvapolitiikasta
17/2020Kopiomtisopimukset siirtyvät seurakuntien ja seurakuntayhtymien hoidettavaksi
vuoden. 2021 alusta

16/2020Laajamittaiseenmaahantuloonvahnistautuminen seurakumussa
15/20200ikaisuvaatimusohje-ja valitusosoitusmallit on päivitetty
15/2020 Ulte IValitusosoitus knidmvaltuuston tai yhteisenkuUkovaltuuston pöytäkuja
15/2020 liite lOikaisuvaatimusohjeetja valitusosoitus muimtoimielimen pöytäldrja
15/2020 liite 3Muute)toenhaku]delto
15/2020 liite 4Valitusosoitus knidsDvaltuusto ote

15/2020 liite 5Valitusosoitus yfatemenkirkkovaltuusto ote
15/2020 liite 60ilmisuvaatimusohjeet seuiakunnan viranomaisen päätös
15/2020 liite 70ikaisuvaatimusohjeet seiudamtayhtymän viranomaisen päätös
15/2020 Uite SaValitusosoitus knkollisvalitukseen oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen

15/2020 liite SbValitusosoitushallintovalitukseen oikaisuvaatimuksenjohdosta armettuun
päätökseen
15/2020 liite 9aVaUtusosoitus kiikolUsvalitus oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen yhteinen kirkkoneuvosto

15/2020 UIte 9bValitusosoitu8 hallintovalitus oilcaisuvaatimuksenjohdosta annettuun
päätökseenyhteinenkirkkoneuvosto
15/2020 liite lOOikaisuvaatimusohjeja valitusosoitus hankmtalam soveltamisalEiankuuluva
hankinta

15/2020 liite llOikaisuvaatimusohjeJavalitusosoitus hankmtalaui soveltamisalaan
kuulumaton hankinta

Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet: Yleiskirje A6/2020 1.7.2020
Muutos luottamusmieskurssien ajankohtun/järjestämistapaan

Ytei«klrieA5/2020 18.6. 2020
Muutos luottamusmieskurssm ajankohtaan

Yleiskirje A4/2020 10. 6.2020
Kirkon virka- Ja työehtosopimus 2020-2022
l.
2.

Yleistä
Palkantarkistukset l .8.2020 ja l .5. 2021

3. Työajan lyhentäminen 1. 1.2021 luiden (ns. Kiky-tunäen poisto)
4. Työajattomia hengellisen työn vtranhaltijoita/työntekijöitä koskevat uudet
sopimusmääräykset
5.

Eräätmuut tekstimuutokset

Tuomiokapitulm kirjeet:
Muut asiat:

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikujaunet

-u

);

Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

PÄLKÄNEENSEURAKUNTA

Kokous n:o 5/2020
Pvm 9. 7.2020

Kello 17:30

Sivu 20/23

Paikka: Luopioisten hautausmaa

Viranhaltijapäätökset: Liite 10
Seuraavatkokoukset:

3. 8. Tommolan hautausmaan katselmus klo 17. 30 alkaa Tommolan kappelin parkkipaikalta

86 §

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)

OIKAISUVAATIMUSOHJEENANTAMINEN
Esittely:

Päätösesitys;

87 §

-i

j Kukkoneuvoston tekemästäpäätöksestätehdäänoikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
Oikaisuvaatimuson Tehtävä 14 päivänkuluessa tiedoksisaannista(KL 24:9, 1)
Päätöksestä,joka koskee vainvalmistelua tai täytäntöönpanoa,ei saatehdäoikaisuvaatimusta
(KL 24:5)
tarkemmat ohjeet jTOytäkujanlqpussa olevassa pil^suvaalinmso^^
Hyväksytäänoikaisuvaatimusohjeetja valitusosoitus.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

Tähänpäätökseenei voi hakeamuutosta (KL 24:5)

KOKOUKSENPÄÄTTÄMINEN
Päätösesitys:Puheenjohtajapäättääkokouksen.
Päätös:Puheenjohtaja päätäkokouksen ajassa 19:55.
Muutoksenhaku: Tähänpäätökseenei voi hakeamumosa (KL 24:5)
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Pälkäneen seurakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Klrkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
penuteet

Valmisteina ia tävtintnBnDanoa koskevat muutnkaenhaknkiellot

Seuraavistapäätöksistäeikirkkolain24hmm5 §:nmukaansaatehdäkirkollisvalitustaeikähalIintolaiDkäyttölain5 §nil momentinnojalla
hallintovalitusta,koskapäätöskäskeevainvalmisteluatailäytäntöönpanoa.JuUdatahankintaakoskevastapäätöksestäei .aatehdäjulkisista
liankiimoistaja kfiyttöoikeussopimuksista annetunlain(1397/2016, hankmtalakQ mukaista valitusta, lcoakapäätöskoskeeyksmomaan
hankintomenettetyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykäBt 66. 67, 68, 69, 70, 71, 73, 83

OUiaiauvafltlmuinUundesta aiheutuva välitus kielto

Koska päätöksestävoidaantehdäkiikkolain24luvun 3 §ml mom makaankirjallinen oikaisuvaatimus, seuraavimpäätöksiinei saahakeamuutosta
valittamalla;

Pöytäkirjanpykälät

Alhtnaagfaakosbev muutokscphnlmfc^Itft

Kiikkolain24luvun3 §:n2 mommutaanoikaisuvaatimustaeisaatehdäpäätoksestö,joka alistetaantuomiokapitulintaikukkohallituksen
vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:

Erikseen säädetyt muutoksenhakutldlot

l. kiikkolain6hivun72§:n2mom3i,
2. kirickolain24 luvun 14 g;u2 moro:n,
3. haIlintolainkäyttÖlainS g:ii2mom:D, tai

4. muun lainsäädäimönmukaan seuraaviin päätöksimei saahakea muutosta valiUamalla.
Pöytäkirjan pykälätja valituskieltojen pemitoet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakulneUdt

Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistäeikukkolain24luvun 8 a §:n2 mmn. nojalla saatehdäkiikkolain mukaista irikaisuvaatimusta eikä
knkoUisvaUtusta, jos asiaImuluu maikkimoikeuden toimivattaaiL Asia kuuluumaridunaoikeudeu tarimivaltaan, miMU hankinnanarvo ylittää
hankintalain25 jm mukaisen kyiuysaTron3.
Pöytäkirjanpykälät

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OlkaliNvaaä-

Seuraaviin päätöksiintyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatunuksen

mumranomai-

nen Ja -aika

Viranomainen, jolle oikaisuvaaämus tehdään ja yhteyaäedot:
.

Pälltäneeu scmakunnan kirkkoneuvosto

Käyntiosoitfi: PappOantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Postiosoite: Pappflantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Sähköposä:pallane.ark@evl. fi
PGytäkirjanpykälät 72, 75,76,82, 84

Oikaisuvaatimus ontehtävä 14 päivinkuluessa siitä,kunasianosainenonsaanuttiedonpäätöksestä.Tiedoksiannonkatsotaantapahtuneen
seitsemäntenäpäivänäkirjeen lähettämisestä,jollei sennSytBtttapahtuneen myöhemmin. Käytettäessätavallista sähk&istfitiedoksiantoa katsotaan
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatunukseuvoi omallavastuullaanlähettääpostitse, lähetinvälityksellätei sähköisesti(tekkopioillatai sähMpostilla).Oikaisuvnatimuksett
onoltavaperilläoikaisuvaatimusajanviimeisenäpäivälläennenvirastonaukioloajanpäättymistä.SäUcöinenviestikatsotaansaapuneeksiseurakunnalle
silloin kun se on seurakunnan käytetlSvissä tietojärjestelmässä siteu, että sitä voidaan käsitellä.
OUEflhavaaämulnen sisältö

Oikaisuvaatimukansta

on käytSvS ilmi:

oikaisuvaatimuksen tekijäu niinija tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
millaista oikaisuapäätökseenvaaditaan

milläperusteilla oikaisuapäätökseenvaaditaan

' Hankintalain soveltamisen kynnysarvot (alv 0%): 60. 000 (tavarat ja palvelut seka suunnlttelukilpailut), 150. 000 (rakennusurakat), 400. 000
(sosiaali- ja terveyspalvelut) Ja 500 000 (käyttöoikeussopimukset).
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HANKINTAOIKAISU
Hankintayksikönpäätökseentai muuhunhankiutameuettelyssätehtyyn ratkaisuuntyytymätönasianosaineuvoi tehdähankmtayksiköllekirjallisen

Hankiataoikaisun
tekeminen

hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 g).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintavksikölle.
Haiikiatayksikkö: Pälkäneen seurakunta
Käyntiosoite: Pappilanäe 29, 36600 PALXANE

Postiosoite:Pappilantie29, 36600PÄLKÄNE
Sähköposti: palkane. srk@e\-Lfi

Hankiniaoikaisuontehtävä14päivänkuluessasiitä,kunasianosainenon saanuttiedonhankintayksikönpäätöksestätaimuustahankintamenettetyssä
tehdystäratkaisusta.Tiedoksiannoukatsotaantapahtuneenseitsemäutenäpäivänäkirjeenlähettämisestä,Jolleisennäytetätapahtuneenmyöhemmin.
Kiiytettäessäsähköistätiedoksiantoaviestinkatsotaansaapuneenvastaanottajallesinäpäivällä,joltou sählcöinenviestionvastaanottajankäytettävissä
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä

luotettavaa selvitystä Tietoliikenneyhteyksientoimimattomuudesta tai vastaavaäta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinenviesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoituisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisellä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
HankintaoUaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.
Hankintaoikaisusta on käytäväilmi:
- oikaisua vaativan nimi sekätarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
- tiedot hankintaoikaisuskohteena olevasta päätöksestä
- millaisia oikaisua päätökseenvaaditaan
- millä perusteilla oikaisua päätökseenvaaditaan

Hanldntauikaisun
sisältö

Haukintaoikaisuunon liitettäväasiakirjat,joihinvaatimuksentekijävetoaa,jolleivätnejo olehankintayksikönhallussa.

VAUTCsosorrcs
Valitusviranomainen
Ja vallhisaika

KlrkolUs- ia hallintovalitukset

Seuraaviin päätöksiinvoidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valihisviranomainenja yhteystiedot:
.

Hämeenlinnan hallinto-oifceus

Käyatiosoite: Raatihuoneenkatu l, 13100 HÄMEENLINNA
Postiosoite: Raatihuoneenkatu l, 13100 HAMEEMJNNA
Puheliu: 010 36 42200

Telekopio: 03-622 3269
Sähköposti:hame^n1innq,hflo(äoikeus. fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistumtea asiointipalvelussa osoitteessa
httm://asiointi2. oikeus. il/hallinlatuomioistuimet

Valitusaika

Kirkollisvalitus, pöytäkirjanpykälät:

30 päivää

Hallinmvalitus, p£ytSkirjan prksläfc

30päivää

KirkolllsvaIItus

allstusasiassa

Seuraaviinpäätöksiinvoidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainenja yhteystiedot;
Valitusaika

. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjanpykälät:
30 päivää
Käyntiosoite: Näsainnankatu26 (7. krs), 33200 TAMPERE
Postiosoite; Näsilinnankatu26 (7. krs), 33200 TAMPERE
Sähköposti: tamperc. tudmiolcapituli@evl. fi
.

KirkkuhaJlitus, pöytäkirjanpykälät:

?9 päivää

PL210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirickohallitusfSevl.
Muutoksenhaku-ajan
laskemineii

fi

Valitus-ja oikaisuvaatimu&aika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, dedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon. Jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänäkirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen

tiedoksisaantitodistukseenmerkittynäsikana.KäytettäessäTavallistasähköistätiedoksiantoakatsotaanasianosaisensaaneeutiedonpäätöksestä
kolmantena päivänäviestin lähettämisestä.
Valitus markkinaoikeuteea

Valitusontehtäväkirjallisesti 14päivänkuluessasiitä,kunehdokastaitarjoajaonsaanuttiedonhankintaakoskevastapäätöksestä
valitusosoituksineen.

JoshankintayksikköontehnythankintapäätSksenjälkeenhankinta-taikayttöoilceussopimuksenhaakmtalam130 g:nl tai 3 kohdannojalla
noudattamattaodotusaikaa,valitusontehtävä30 päivänkuluessasiitä,kuntarjoajaonsaanuttiedonpäätöksestävalitusoaoituksineen.
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Valitus markkmaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai

tarjoajaonsaanuttiedonhankintapäätöksestävalitusosoituksiDeenjahaakmtapBätöstaivalitusosoitusonollutolennaisestipuutteellineu.
Ehdokkaau toi tagoajan katsotaan saaDeea päätöksestä oheisasiakiijoineen tiedoin seitsemäntenä päivänäkiijeen lähettämiseBtä, jollei sennäytetä
tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistätiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinäpäivänä,jolloin sähköinett viesti on
vastaanottqjan käytettävissä tämänvaBtaanottoIaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetäänviestin lähettämiapäivää,
jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tictoliikenneyhtByksientoimimattomuudeata tai vastaavaata muusta seikasta, jomkajoh-dosta sähköinen
viesti on saapunutvastaanottajalle myöhemmm.

Hankinta-asiaan muutoista hakevan on lisäksi kirjallisesti ihnoitettava hankintayltsikölle asian saattamisesta marickinaaikeuden käsiteltäväksL
Ilmoitus ontoimitettava hankmtoyksikönilmoittamaan osoitteeseenviimeistääusilloin, kunhankintaakoskeva valitus toimitetaan
maAkioaoikeuteen.Hankintayksikönyhteystiedotovatedellähankintaoikaisualcoskevassakohdassa.
MarkUnaolkeuden yhteyiäedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajanäe 5, 00520 HELSINKI

Käyntiosoite:Tuomioistuimet-talo.Radanrakentajantie5, 00520Helsinki
Tdetepio: 029 5643314
Sähköpostiosoite: «nnAlrin^jk^isfflloilceiu. fi

Valituksen voitehdämyöshallinto-ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa htlps://asiomti2. oiketis. Whallintotwomioistuimet
VaBtuUrjclmä

Valituskirjelmässäon ilmoitettava:
- valittajan nimija kotikunta

- posäosoitejapuhelinnumeroja nuutfarvittavatyhteystiedot
- päätös,johon haetaanmuutosta

- miltäkohdinpäätökseenhaetaaumuutostaja mitämuutoksiasiihenvaaditaantehtäväksi
-

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valittajan, laillisen edustojantai asiamichenon allekirjoitBttava valituskirjelmä. Jos valithyanpuhevaltaa käytSäUnen laiUinenedustajansatai
asiamiehensa taikkajos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimija kotikunta.
ValituskirjehDäänon liitetlävä;

- päätös,johonhaetaaumuutosta,alkuperäisenätaijäljennöksenä
- todisfaissiitä,minäpäivänäpäätösouannettutiedoksi,taimuu selvitysvalitusajanalkamisajankohdasta
- asiakirjat,joihin valittaja vetoaavaatimuksensa tueksi,jollei niitäolejo aikaisemmintoimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen,jollei hänole asianajajataijulkinen oikeusavustaja, onliitettävävalitukseen valtakirja.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa taricoftettu hankiutayksikön päätös tei bankinteyksikön muu
hankintamenettelysBä tehty ratkaisu, jolla onvaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Marickinaoateuden liäsiteltäväksi valituksella eivoida saattaa
hankintayksikön sellaista päätöstätai muuta ratkaisua, joka koskee l) yksinomaan hanldntamenettelyn valmistelua, 2) sitä, että hankintasopimusta ei

jaeta osiin hankintahin75 §:n nojalla tai 3) sitä, ettähankintalain93 §:ssätericoitetan kokonaistaloudellisenedullisuudenperusteena käytetään
yksinomaauhalvintahintaatai kustannuksia.Asiavoidaansaattaamaridunaoikeudenkäsiteltäväksi,jos hankiimBuarvoylittäähankmtalain25 g:n
mukaisen kymiyaarvon.
VaBtiuaslaUijojen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valibisvnanomaiselle. Omalla vastatulla valitusasiakirjat voi lähettääpostitse,
lähetinvälityksellätai sähköisestiPostiinvalitusasiakirjat onjätettäväniinajoissa,ettäneehävätperiUevalitusajanviimeisenäpäivänäennen

toumttaminen

viraston aukioloajan päättymistä.

OUuudenkSyntfanatan

TuomioistuinmakBulam (1455/2015)2 fi:nnojalla muutokaerihakijalta peritään oikeuderikäynrimakBn, jolld lain 5, 7, 8 tiu9g:Btä muuta jo^^

OikeuderikäynrimAsuhallinto-oikeudesuon260euroajamariddnaoikeudeasa2050 .Käsittelymaksumariddnaoikeudcssaankuitenkin41006,jos
hankinnanarvoonvähintäänl miljoonaaeuroaja 61406,jos hankinnanarvoon^hintaan10nuljoonaaeuroa.

Ykaitylskohtalncn vdltusoaoitua IHtetMn pBytäktrjaMOtteeuea,
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