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Katja Huuhtanen
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PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 30.1.2018
PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN lähtien. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
22.1. / 2018  14.2 / 2018 välisenä aikana (vähintään 14 päivää).
Todistaa Pälkäneen
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KOKOUKSEN AVAAMINEN
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:
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 19.1.2018.

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 Katja Huuhtanen ja Esko Peltonen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

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 30.1.2018 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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KORVAUSOIKEUDENKÄYNTI TAMPEREEN KÄRÄJÄOIKEUDESSA (SALASSA
PIDETTÄVÄ)
Esittely:

Käräjätuomari Liisa Tiittasen sähköposti 20.12.2017
Pälkäneen seurakunnan ja Simo Klasilan asia tulikin Turun hovioikeudesta ennakoitua
aikaisemmin eli 12.12.2017. Hovioikeuden tuomion lopputulos ei muuttunut. Klasilan itselleen
ottamien etuuksien arvot kahden matkan osalta arvioitiin hovioikeudessa toisen matkan osalta
1.000 euroa suuremmaksi ja toisen matkan osalta 1.200 euroa suuremmaksi. Hovioikeuden
ratkaisu ei tuonut mitään uutta ”valaistusta” tähän vahingonkorvausasiaan.
Kehotan asianosaisia harkitsemaan, onko asiassa nyt hovioikeuden annettua ratkaisunsa
rikosasian osalta mahdollista päästä Pälkäneen seurakunnan ja Simo Klasilan välillä
korvauksista sovinnolliseen ratkaisuun.
Rauhallista Joulua.
Ystävällisin terveisin
Liisa Tiittanen
Kanta-Hämeen käräjäoikeuden 31.5.2016 tuomiolauselman 16/123480 mukaan Klasila on
velvoitettu korvaamaan seurakunnalle oikeudenkäyntikuluja 14426,32 euroa korkolain 4§:n 1
momentin mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.
Turun hovioikeuden 12.12.2017 tuomiolauselman 17/150871 mukaan Klasila on velvoitettu
suorittamaan Pälkäneen seurakunnalle kohtuulliseksi harkitut 7000 euron kulut, jolle
maksettava viivästyskorkoa kuukauden kuluttua hovioikeuden antamisesta lukien. Valtiolle
suoritettavien kulujen osalta todetaan, että ne jäävät valtion vahingoksi, koska Klasila täyttää
korvauksetta myönnettävän oikeusavun saamisen taloudelliset edellytykset.
Käräjätuomarin sähköpostiin viitaten, hovioikeuskäsittely ei tuonut mitään uutta
vahingonkorvausasiaan liittyen, joten vahingonkorvausoikeudenkäynti lähtee ”puhtaalta
pöydältä”. Hämeenlinnan käräjäoikeuden käsittelyn pohjalla oli kuitenkin samassa
käräjäoikeudessa käyty Kimmo Anderssonin oikeudenkäynti. Siitä huolimatta korvattavaksi
määrätyt kulut nousivat yli 14000 euroon. Eli vähintäänkin saman verran kuluja on
odotettavissa uudesta käräjäoikeuskäsittelystä ja asian käsittely saattaa jatkua ylemmissä
oikeusasteissa
Asianajokulut vuosittain:
2011  22780,94
2012  19708,21
2013  7199,38
2014  7807,01
2015  16480,73
2016  30225,98
2017  7837,54
Yht.  112039,79
Seurakunnan talouden kannalta on järkevää pyrkiä sovintoratkaisuun ennen oikeudenkäyntiä.
Seurakunnan asianajaja Ilkka Syrjänen esittelee kokouksessa tämän hetkisen tilanteen ja
etenemisvaihtoehdot. Käräjäoikeuden istuntopäivät ovat: valmisteluistunto 15.2.2018. Jatkettu
valmisteluistunto ja pääkäsittely on 1.3.2018 ja varapäivä pääkäsittelylle on 2.3.2018. Istunnot
alkavat kello 9.00.

Päätösesitys:
Päätös:
Muutoksenhaku:

Talouspäällikkö esittää, että Pälkäneen seurakunta valtuuttaa Ilkka Syrjäsen neuvottelemaan
sovintoratkaisusta.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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METSÄPALSTAN MYYNTI ARVOMAA NIMISESTA TILASTA
Esittely:

KN 8/2017 § 117
Kiinteistövälittäjä Markus Huttunen Aleksi LKV OY:sta on tutustunut maastossa
seurakunnan metsäpalstaan.
Hän pitää kohdetta on mainiona metsäpalstana, joka rajoittuu Mikonmaantiehen.
Oheisen kartan mukaan n. 6,5 ha. Hoidettu hyvä kasvatusmetsä; harvennushakkuut ja
raivaus tehty aikanaan. mäntykangasta, osittain kosteikkoa, osittain tuore kangas.
Varsinkin palstan kuvio 1 on ihanne metsää, mäntykangasta, maastonäkyvyys hyvä, ei
juurikaan aluskasvustoa.
Markus Huttunen ehdotaa myyntiä tarjousten perusteella. Karttaliitteen mukainen
määräala tilasta Arvonmaa, ostaja vastaa lohkomiskustannuksista.
Arvio lähtöhinnasta on 30.000 €
Tarjous välityspalkkiosta, 2.480 euroa, sis Alv24%, ei muita kuluja.
Liitteet 3 – 5 Kiinteistörekisterin karttaote, kiinteistörekisteriote, kartta metsäpalstasta.
Päätösesitys:
Talouspäällikkö ehdottaa, että kirkkoneuvosto päättää antaa metsäpalstan Aleksi LKV OY:lle
tarjouksen mukaisella välityspalkkiolla myyntiin. Pidätetään oikeus olla myymättä mikäli
tarjoukset jää alle lähtöhinnan.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Määräpäivään mennessä 15.12. jätettiin yhteensä viisi tarjousta metsätilasta.
Tässä kolme korkeinta tarjousta:
36.500 €, Antti Palomäki
38.800 €, Erkki Keihäs
45.000 €, Pentti Välkki
Korkeimman tarjouksen on jättänyt Pentti Välkki.

Toimenpiteet:

Liite 1 Kiinteistörekisterin karttaote
Liite 2 Ostotarjous
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyisi Pentti Välkin tarjouksen ja esittäisi
kirkkovaltuustolle metsäpalstan myyntiä tilasta 635-433-2-4 Arvomaa Hirvontien varresta
yhteensä noin 6,5 ha Pentti Välkille.
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Pentti Välkin tarjouksen ja
päättäisi myydä metsäpalstan tilasta 635-433-2-4 Arvomaa Hirvontien varresta yhteensä noin
6,5 ha Pentti Välkille tarjouksen mukaan hintaan 45 000 euroa.
Seuraavaan kirkkovaltuuston kokoukseen.

Muutoksenhaku:

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

Päätösesitys:
Päätös:
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PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN ARVO- JA KÄYTTÖESINEISTÖN INVENTOINTI
Esittely:

Talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila
/ Pälkäneen seurakunta
Pälkäneen pappila
Pappilantie 29
36600 PÄLKÄNE

Lammi 16.1.2018

Paula Mäkelä
FT, taidehistorian tutkija
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
/ kirkkotaiteen ja –arkkitehtuurin tutkimusinstituutti
Jyväskylän yliopisto
Kirkkoesineistön inventointitarjous Pälkäneen seurakunnalle
Kirkon arvo- ja käyttöesineistön inventointi
Kirkkoesineinventoinnin päätavoitteena on luoda kullekin seurakunnalle tietokanta sen
omistamista ja sen tiloissa käytettävistä kirkollisista arvo- ja käyttöesineistä.
Inventointihankkeen yhteydessä laadittava Haahtelan digitaalinen tietokanta (ns. Esinerekisteri)
on ensisijaisesti seurakunnan oma apuväline kaikille niille seurakunnassa toimiville
ammattiryhmille, joiden tehtävänä on huolehtia esineiden kunnosta, käytöstä ja säilytyksestä.
Päivitettävä tietokanta helpottaa kirkollisen esineistön hallintaa paitsi seurakunnan arjessa myös
erityistilanteissa, joita ovat esimerkiksi esineseurantaa edellyttävät kirkkojen restaurointi- ja
kunnostushankkeet sekä uusien seurakuntayhtymien muodostumiset. Esineistöstä koottuja
tarkkoja dokumentaatiotietoja voidaan lisäksi hyödyntää kirkon pelastussuunnitelmaa
laadittaessa. Kuvalliset esinetietolomakkeet tuovat turvaa myös mahdollisissa varkaus- tai
ilkivaltatapauksissa.
Hankkeen myötä tuotettava tieto edesauttaa seurakunnan historian ja kirkollisen
esinekulttuurin kokonaiskuvan hahmottamista. Se on osa maamme kulttuuriperinnön
vaalimistyötä ja hyödyksi kaikille osapuolille.
Inventoinnin toteutus
Kirkolliskokous on edellyttänyt, että kaikissa seurakunnissa tulee olla ajantasaiset tiedot
kaikista seurakunnan omistamista arvoesineistä. Kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä on lisäksi
määräyksiä kirkkorakennuksen ja siihen kuuluvan esineistön hoitamisesta (KL 14:1-7, KJ
23:6). Kirkollisen esineistön inventoinnista on annettu ohjeet Kirkkohallituksen yleiskirjeellä
(KH 24/2008), jonka mukaisesti Pälkäneen seurakunnan mahdollinen inventointihanke on
tarkoitus toteuttaa.
Esineistön kartoittamiseksi käydään läpi kaikki seurakunnan omistamat rakennukset kuten
kirkot (Pälkäneen kirkko, Pälkäneen P. Mikaelin rauniokirkko, Luopioisten kirkko), kellotapulit
ja -tornit, seurakuntatalot (Luopioisten seurakuntakeskus, Pälkäneen seurakuntatalo), pappila
(Pälkäneen pappila), siunauskappeli (Tommolan kappeli), kokoontumistilat (Aitoon pysäkki)
sekä seurakunnan varastotilat. Pälkäneen Seitsyen leirikeskus inventoidaan siellä mahdollisesti
olevan kirkollisen arvoesineistön mukaan. Hankkeen yhteydessä selvitetään myös, onko
seurakunnan esineitä muissa kokoelmissa, kuten esim. maakunta- tai paikallismuseoissa.
Kirkollisen esineistön hankinta- ja käyttöhistorian lähteenä toimii seurakuntien arkistoaineisto,
jota säilytetään seurakuntien omissa kirkonarkistoissa sekä Hämeenlinnan Kansallisarkistossa
(ent. maakunta-arkisto). Seurakunnan vanhat irtaimisto- ja kalustoluettelot sekä mahdolliset
aiemmat inventoinnit toimivat uuden esinetietokannan lähdeaineistona, jotka tarkistetaan ja
saatetaan ajan tasalle vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Perusajatuksena on, että jokaisen
kirkollisen arvo- tai käyttöesineen perustiedot käyttö- ja hankintahistorioineen selvitetään
mahdollisimman tarkasti. Inventoitaviin esineisiin kuuluvat mm. kirkkojen kiinteä ja irtain
sisustus, ehtoollisvälineet, taideteokset, valaisimet ja kirkkotekstiilit.
Kirkkoesineinventoinnin toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja
kulttuurin tutkimuksen laitos, jossa hanke on osa kirkollisen kulttuuriperinnön tallentamisen
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Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o 1 / 2018

Pvm 29.1.2018
Kello 17.00
Sivu 7/22
Paikka: Pälkäneen Pappila

kehittämishanketta. Inventoinnin yhteydessä laaditaan digitaalinen tietokanta seurakuntien
omistamasta esineistöstä. Aineisto sisältää esinekuvat sekä inventointiraportin. Tietokannan
ohjelmistopohjana toimii Haahtela-kehitys Oy:n suunnittelema Esinerekisteri, jonka pilotointi
tapahtui kesällä Sysmän seurakunnassa allekirjoittaneen (FT Paula Mäkelä, 2017) tekemänä.
Inventointiaineisto toimitetaan tilaajalle sähköisenä (tietokanta) versiona. Inventointiaineiston
tekijänoikeudet ovat sekä Pälkäneen seurakunnalla, että Jyväskylän yliopistolla, jolla on oikeus
käyttää aineistoa tutkimus- ja opetustarkoituksiinsa. Työ on mahdollista aloittaa helmikuusta
2018 alkaen. Myös muut ajankohdat ovat sovittavissa.
Inventointihankkeen kesto ja kustannuslaskelma
Pälkäneen seurakunnan inventointihanke uuden Esinerekisteri-ohjelmistopohjan kanssa kestää
kokonaisuudessaan 3 kuukautta, sisältäen 2-3 viikon kenttätyöjakson. Tarvittavasta
välineistöstä (tietokone, kamera, dokumentointivälineet jne.) vastaa Jyväskylän yliopisto.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2 kk:n hankkeissa yleensä olleet
seurakunnalle 8500 €. Tämä summa on sisältänyt kaikki työnantajakulut sekä
kaikki sivukulut, lomarahat, yleiskustannukset ja katteen. Pälkäneen
inventointihankkeen yhteydessä seurakunnan ei tarvitse maksaa työntekijän
matkustus- tai majoituskuluja. Jyväskylän yliopisto tukee hanketta vastaamalla
1 kk:n kustannuksista, eli seurakunnan vastattavaksi jää 2 kuukautta eli 8500 €.
Hankkeen vastuullinen johtaja:
professori Heikki Hanka
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja
/ kirkkotaiteen ja –arkkitehtuurin tutkimusinstituutti
Jyväskylän yliopisto
Hankkeen työntekijä:
FT, taidehistorian tutkija Paula Mäkelä
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
/ kirkkotaiteen ja –arkkitehtuurin tutkimusinstituutti
Jyväskylän yliopisto
Hankkeen työntekijä on hankkeen ajan palkattuna Jyväskylän yliopistoon, joka vastaa kaikista
työsuhteeseen liittyvistä työnantajakuluista. Hankkeen toteutuksesta, kustannusten
jakautumisesta ja käytännönjärjestelyistä antaa lisätietoja professori Heikki Hanka, email:
heikki.j.hanka@jyu.fi , puh. 0400 247 417.
Ystävällisin terveisin,
Paula Mäkelä (paula.a.makela@jyu.fi)

Päätösesitys:

Saapuneesta tarjouksesta käy ilmi, että kirkolliskokous edellyttää seurakunnilta ajantasaista
kirkollisten arvo- ja käyttöesineiden luettelointia. Pälkäneen seurakunnalla ei ole näin kattavaa
luetteloa esineistä historiatietoineen. Jyväskylän yliopistolla on käynnissä hanke, joka tarjoaa
seurakunnan käyttöön ammattitaitoisen tutkijan ja mahdollistaa hankkeen puitteessa korvata
hankkeen varoista yhden kuukauden työ. Seurakunnalle jää maksettavaksi kahden kuukauden
työt. Näin laajaa työtä ei seurakunnassa omana työnä pystytä toteuttamaan.
Talouspäällikkö ja kirkkoherra ehdottavat, että hanke toteutetaan kuluvan vuoden aikana.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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UUSI JÄSEN LÄHETYKSEN VASTUURYHMÄÄN
Esittely:

Lähetyksen vastuuryhmä 23.1.2018
Paula Eloranta ehdottaa, että Pirjo Tukiainen kutsutaan lähetyksen vastuuryhmään jäseneksi.
Tukiainen on toiminut vuoden ajan lähetysemäntänä. Pirjo Tukiainen oli kutsuttu paikalle
kokoukseen Annetaan lausunto kirkkoneuvostolle, joka päättää asiasta.
Lähetyksen vastuuryhmä kannatti ehdotusta.

Päätösesitys:

Kirkkoherra esittää, että valitaan Pirjo Tukiainen lähetyksen vastuuryhmä jäseneksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi valitulle.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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LÄHETTIPARISKUNTA KAUKASIASSA LÄHETYSYHDISTYS KYLVÄJÄN KAUTTA
Esittely:

Päätös:

Lähetyksen vastuuryhmä ehdottaa, että seurakunta tekee yhteistyösopimuksen Kylväjän kanssa.
ja sopimuksen tavoite summaksi 10 000€.
Kirkkoneuvosto päätti 23.10.2017, ettei seurakunta uusi enää vuodelle 2018 Etiopian
palvelusopimusta Suomen Lähetysseuran kanssa Mirja Himasen jäädessä eläkkeelle. Etiopian
työn kannatustavoite oli 10 000 €.
Liite 3 (salassa pidettävä)
Kirkkoherra esittää, että seurakunta tekee Kylväjän kanssa yhteistyösopimuksen
kannatustavoitteella 10000€ vuodessa.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Lähetysyhdistys Kylväjä

Muutoksenhaku:

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

Päätösesitys:
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VUODEN 2018 SEURAKUNTAVAALIT
Esittely:

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 1/2018 17.1.2018
VUODEN 2018 SEURAKUNTAVAALIT:
Vaalilautakunnan asettaminen, äänestysalueet sekä vaaliasiakirjojen tilaaminen
Kirkolliskokous hyväksyi vaalisäännöksiä koskevat kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen
muutokset hallintovaliokunnan mietinnön mukaisina marraskuussa 2017. Kirkon
vaalijärjestyksen muutos tulee voimaan samanaikaisesti kirkkolain muutoksen kanssa.
Kirkkolain muutos vaatii voimaan tullakseen vielä eduskunnan hyväksynnän. Tavoitteena on,
että muutokset tulevat voimaan tämän vuoden ke-väällä ennen seuraavia seurakuntavaaleja.
Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun 3. sunnuntaina,
eli 18.11. Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.-10.11.2018.
Kirkkoherranvirasto ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka vaan vaalilautakunta määrää
ennakkoäänestyspaikat. Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja –avustajan
kelpoisuussäännökset tiukentuvat, sillä seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen
läheisensä eivät enää voi toimia näissä tehtävissä. Kirkkoherraa koskevat samat
esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen,
vaikka se on suositeltavaa.
Vaaliaikataulu
Tämän yleiskirjeen liitteenä on vaaliaikataulu, joka on laadittu uusien kirkolliskokouksen
hyväksymien säännösten mukaisena. Siinä on siten jo huomioitu vaalipäivän siirto sekä uusi
ennakkoäänestysajankohta ja näiden muutosten vaikutukset vaaliaikatauluun.
Vaalilautakunnan asettaminen
Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta.
Vaalilauta-kunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Vaalilautakunta tulee asettaa
viimeistään 31.5.2018.
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai
vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan
aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä
parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän jäseniä kuin
laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa, jossa
vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on
edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty
varajäsen.
Lisäksi kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan
äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen
kolmijäsenisenä. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta
äänestysalueella.

Äänestysalueet
Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi äänestyspaikka, jonka
tulee olla avoinna klo 11–20 välisen ajan. Kiertäviä äänestyspaikkoja ei siis tule järjestää. Jos
seurakunnan alue on laaja ja tarvitaan useampi äänestyspaikka varsinaisena vaalipäivänä, tulee
seurakunta jakaa äänestysalueisiin. Tällöin myös seurakunnan äänioikeutetuista jäsenistä
tehtävät luettelot, eli äänioikeutettujen luettelot, tehdään äänestysalueittain. Jos seurakunnassa
ei ole käytössä äänestysalueita, muodostetaan yksi yhtenäinen äänioikeutettujen luettelo.
Seurakunnissa, joita koskee seurakuntajaotuksen muutos 1.1.2019 alkaen, voidaan
äänestysalueisiin jakautuminen tehdä vain noudattamalla nyt voi-massa olevia seurakuntarajoja.
Äänestysalueisiin jakautuminen ja seurakunnan yhteyshenkilö tulee ilmoittaa
kirkkohallitukseen Satu Kettuselle sähköpostitse (satu.kettunen(at)evl.fi) huhtikuun loppuun
mennessä. Äänestysalueisiin jako toteutetaan muodostamalla Kirjuriin digitoidut
äänestysalueet. Seurakunnan, joka haluaa toteuttaa äänestyksen äänestysalueittain, tulee piirtää
alueiden rajat Kirjuriin 31.5.2018 mennessä. Äänestysalueiden nimien tulisi olla
mahdollisimman lyhyitä ja ne kirjataan järjestelmään mahdollisuuksien mukaan sekä suomen
että ruotsin kielellä. Nimeämisestä annetaan tarkemmat ohjeet Kirjurissa. Mikäli seurakunta
Pöytäkirjan tarkastajien
Huomioitavaa
nimikirjaimet

KIRKKONEUVOSTO
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o 1 / 2018

Pvm 29.1.2018
Kello 17.00
Sivu 11/22
Paikka: Pälkäneen Pappila

ei ole jakautunut äänestysalueisiin, seurakunnassa voi varsinaisena vaalipäivänä olla vain
yksi äänestyspaikka.
Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä ennen kuin vaalilautakunta asetetaan, jotta
vaalilautakuntaan ja äänestysalueen vaalien toimittamisesta vastuussa oleviin jaostoihin osataan
valita tarpeellinen määrä jäseniä.
Vaaliasiakirjojen tilaaminen
Kirkkohallitus huolehtii seurakuntavaaleissa tarvittavien asiakirjojen painattamisesta. Tänä
vuonna vaaliasiakirjojen painattaminen toteutetaan yhteistyössä Grano Oy:n kanssa.
Seurakunnat tilaavat vaaliasiakirjat suoraan Grano Oy:ltä 28.2.2018 mennessä.
Äänestyslippujen ja muiden vaalissa tarvitta-vien asiakirjojen painosmäärän selville saamiseksi
seurakunnassa tulee arvioida tarvittavien äänestys-lippujen ja muiden asiakirjojen lukumäärä,
sekä tehdä tilaus tuon arvion perusteella. Vaaliasiakirjojen tilaaminen em. päivämäärään
mennessä on seurakuntien vastuulla. Kirkkohallitus ei tilaa lomakkeita eikä niitä siten ole
saatavilla Kirkkohallituksesta tilausajan päättymisen jälkeen.
Äänestysliput
Vaalit toimitetaan siten, että äänestäjä äänestää valkoisella äänestyslipulla
kirkkovaltuuston/yhteisen kirkkovaltuuston ehdokasta ja oranssilla äänestyslipulla
seurakuntaneuvoston ehdokasta. Äänestysliput on tilattava eikä niitä voi painattaa tai kopioida
seurakunnassa. Seurakuntayhtymään kuuluvat ääni-oikeutetut voivat äänestää ennakkoon myös
yhtymään kuulumattomissa seurakunnissa. Tämän vuoksi myös yhtymään kuulumattomien
seurakuntien tulee tilata oransseja äänestyslippuja ennakkoäänestäjiä varten. 1.1.2019
seurakuntayhtymän perustavien tai sellaiseen liittyvien seurakuntien tulee tilata neuvoston
oransseja äänestyslippuja omaa äänestäjäkuntaansa varten, vaikka päätöksentekoprosessi
asiasta olisi vielä kesken.
Muut vaaliasiakirjat
Äänestyslippujen lisäksi ennakkoäänestyksessä tarvittavat vaalikuori ja lähetekuori on
tilattava. Viime vaaleista jäljelle jääneitä vaalikuoria ja lähetekuoria voi käyttää tulevissa
seurakuntavaaleissa, sillä niihin ei ole tehty muutoksia.
Seurakunnat voivat tilata myös ennakkoäänestyksessä tarvittavia muita asiakirjoja eli
ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen lähetekirjeitä, ilmoittautumislomakkeita
kotiäänestykseen sekä luetteloita ennakolta äänestäneistä. Nämä lomakkeet löytyvät
maaliskuussa myös verkko-osoitteesta info.seurakuntavaalit.fi, josta niitä voi tulostaa.
Vaaleja varten tullaan seurakunnissa perustamaan valitsijayhdistyksiä ehdokkaiden nimeämistä
varten. Valitsijayhdistys perustetaan valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjalla, johon
liitetään ehdokkaan suostumus ja vakuutus –lomake ja asiamiehen vakuutus –lomake.
Myös näitä lomakkeita voi tulostaa info.seurakuntavaalit.fi -sivulta maaliskuusta lukien.
Vaaliasiakirjat tilataan Grano Oy:n verkkokaupasta osoitteesta: store.multiweb.fi
28.2.2018 mennessä. Tilauksen hintaan lisätään toimitus- ja käsittelykulut, jotka riippuvat
tilattavasta vaaliasiakirjojen määrästä. Toimitus- ja käsittelykulut sisältävät yhden toimituksen.
Tätä myöhemmin tehtyjen tilausten kulut voivat olla suuremmat.
Grano Oy toimittaa tilaamiseen vaadittavat tunnukset seurakunnille tammikuun aikana.
Määräajassa saapuneet tilaukset postitetaan painattamisen jälkeen seurakunnille 30.4.2018
mennessä. Grano Oy laskuttaa suoraan seurakuntia lähettämistään asiakirjoista.
Verkkokauppaan liittyvissä ongelmissa voi ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen,
asiakaspalvelu(at)grano.fi (avoinna arkisin klo 9-16). Muissa vaaliasiakirjojen tilaamiseen ja
toimittamiseen liittyvissä asioissa yhteyshenkilönä toimii Jari Sarekoski (yhteydenotot
ensisijaisesti sähköpostitse jari.sarekoski(at)grano.fi p:0500 440 648).
Vaalikirje ja vaaliviesti
Äänestysalueisiin jakautuneiden seurakuntien tulee kirkon vaalijärjestyksen mukaan lähettää
seurakuntansa äänioikeutetuille jäsenille ilmoituskortti viimeistään 30 päivää ennen
vaalipäivää. Ilmoituskortti on osa Kirkon viestinnän koordinoimaa Vaalikirjettä, jonka
seurakunnat voivat myöhemmin tilata info.seurakuntavaalit.fi-sivuilta. Kirjeeseen sisältyy
ilmoituskortin lisäksi kirkkoherran tervehdys ja ehdokaslistat. Kirkkohallitus on parhaillaan
kilpailuttamassa Vaalikirjeen tulostuspalvelua ja tiedottaa myöhemmin tilaamisen aikataulusta.
Mikäli äänestysalueisiin jakautuva seurakunta ei tilaa Vaalikirjettä äänioikeutetuilleen, sen
tulee itse järjestää ilmoituskortin painattaminen ja postitus.
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Kirkon viestintä toimittaa vaaleja varten sähköistä Vaaliviesti-uutiskirjettä, jonka voi tilata
info.seura-kuntavaalit.fi-sivuilta. Myös jo lähetetyt uutiskirjeet ovat siellä luettavissa.
Info.seurakuntavaalit.fi–sivuilta on myöhemmin saatavissa kaikki aiemmin Sakastissa olleet
vaalien tiedot ja aineistot.
Äänestyspaikkojen esteettömyys ja vaalisalaisuuden turvaaminen
Viime kevään kunnallisvaaleissa eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta tehtiin
yllätystarkastuksia äänestyspaikkoihin. Tarkastusten jälkeen eduskunnan oikeusasiamies
kiinnitti kannanotossaan huomiota äänestyspaikkojen esteettömyyteen, saavutettavuuteen ja
vaalisalaisuuden turvaamiseen. Pyörätuolia käyttäville äänestäjille ei ollut kaikissa
äänestyspaikoissa omaa esteetöntä äänestyskoppia, jolloin he joutuivat suorittamaan
äänestämisen syliin asetettavan kirjoitusalustan avulla. Tällainen järjestely ei eduskunnan
oikeusasiamiehen mukaan turvaa vaalisalaisuuden toteutumista, sillä kirjoitusalustan
näkösuojakaan ei takaa, etteivät muut paikallaolijat voisi nähdä äänestyslippuun tehtävää
merkintää.
Seurakuntavaaleissa ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän järjestelyissä tulisi
kiinnittää huomiota seuraaviin eduskunnan oikeusasiamiehen esille nostamiin asioihin:
- pyörätuolia, rollaattoria tai muita liikkumisen apuvälineitä käyttävillä äänestäjillä on käytössä
esteetön äänestyskoppi. Esteetön äänestyskoppi on leveä ja sen kirjoitustaso sekä seinälle
kiinnitetyt ehdokaslistat ovat riittävän matalalla pyörätuolia tai muita apuvälineitä käyttäville
äänestäjille. Äänestyskopissa on mahdollisuuksien mukaan käytössä suurennuslasi ja lisävalo.
- kulku äänestyspaikalle ja äänestystiloissa on esteetöntä. Esteettömyyden toteutumisen
osalta voi tarkastella mm. luiskien helppokulkuisuutta, kynnysten korkeutta, ovien avattavuutta
ja inva-paikoitusmahdollisuutta. Äänestyspaikan tilat eivät saisi olla liian pienet tai ahtaat apuvälineillä liikkumiseen.
- äänestyspaikan läheisyydessä on mahdollisuuksien mukaan tuoleja levähtämistä varten ja
samasta rakennuksesta löytyy inva-wc.
- opasteet äänestyspaikalle ovat näkyvillä paikoilla.
Päätösesitys:

Toimenpiteet:

Kirkkoherra esittää, kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan.
Tehdään kirkkovaltuustolle esitys, jaetaanko seurakunta äänestysalueisiin vain onko seurakunta
yksi äänestysalue.
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan. Esitetään, että seurakunta jaetaan
kahteen äänestysalueeseen: emäseurakunta ja kappeliseurakunta vanhaa seurakuntarajaa
noudattaen postinumeroittain.
Seuraavaan kirkkovaltuuston kokoukseen.

Muutoksenhaku:

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

Päätös:
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SISÄLLISSODAN MUISTOVUOSI
Esittely:

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 19/2017 19.10.2017
SISÄLLISSODAN MUISTOVUOSI
Vuonna 2018 tulee kuluneeksi 100 vuotta Suomen sisällissodasta.. Muistovuoden viettoa
koordinoi valtakunnan tasolla Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -hanke. Muistovuoden
vietossa on hyvä etsiä sellaisia näkökulmia, joiden kautta voidaan paitsi ymmärtää
menneisyyttä myös rakentaa tulevaisuutta. Vakiintuneitten merkkipäivien ja -tapahtumien
ohella seurakunnissa voidaan kokoontua muistamaan menneisyyden vaiheita myös uusin
muodoin.
Kirkon piirissä sisällissodan muistovuosi alkaa Helsingissä, Kallion kirkossa lauantaina
20.1.2018 klo 12 pidettävällä avajaistilaisuudella, jossa puheenvuoron käyttää arkkipiispa Kari
Mäkinen. Tilaisuus liittyy samana viikonloppuna järjestettävään Sovinto 100 –tapahtumaan,
joka on osa Kirkkopäivien 100-vuotisjuhlaa.
Kirkkohallitus suosittaa, että seurakunnat huomioisivat sisällissodan muiston viettämällä
muistojumalanpalvelusta sunnuntaina 11.3.2018. Tuolloin on 4. paastonajan sunnuntai,
”Leipäsunnuntai”. Virike-materiaalia jumalanpalvelusta varten tullaan lähempänä julkaisemaan
Sakastin jumalanpalvelusosiossa.
Kaatuneiden muistopäivänä 2018 on syytä muistaa erityisesti sisällissodan vainajia.
Seurakuntien on hyvä tarkistaa omilla alueillaan olevien hauta- ja muiden muistomerkkien
kunto. Monin paikoin sisällissodan punaisen osapuolen muistomerkit eivät ole seurakuntien
hallussa eivätkä seurakuntien hoidossa. Näissä tapauksissa seurakunnassa on hyvä harkita,
millä tavoin mahdollisessa kunnostamisessa voitaisiin antaa kunnostuksesta huolehtiville
tahoille asiantuntija- tai talkooapua. Oman erityistapauksensa muodostavat ns. jääkärihaudat,
joiden hoidosta on annettu ohjeita kirkkohallituksen yleiskirjeessä 16/1994, joka löytyy
marraskuun aikana avattavalta Sakastin sivustolta: sakasti.evl.fi/muistovuosi1918
Vaikka sisällissodasta on kulunut jo vuosisata eikä sotaan osallistuneita ole enää
keskuudessamme, on sodasta jäänyt kuitenkin monien mieleen asioita, joiden läpikäymiseen ei
aiemmin välttämättä ole tarjoutunut tilaisuutta. Sota kulkee usein mukana sukujen tarinoissa,
joiden äärellä monilla voi olla avoimia kysymyksiä. Kirkkohallituksessa on valmisteltu
materiaalia, jonka avulla seurakunnissa voidaan järjestää mahdollisuus käsitellä sisällissodan
muistojen herättämiä vaikeita asioita. Aineistossa on vaihtoehtoisia kokonaisuuksia yksittäisen
tilaisuuden, kahdenkeskisen keskustelun tai pienryhmätapaamisten sarjan toteuttamiseen.
Aineistoa julkaistaan marraskuun aikana Sakastin sivustolle: sakasti.evl.fi/muis-tovuosi1918
Jumalanpalveluksen ja musiikin vastuuryhmä pohti 19.1.2018 muistojumalanpalveluksien
toteuttamista, sekä yhteistyökumppaneita jumalanpalveluksien suunnitteluun ja toteuttamiseen

Päätösesitys:

Pälkäneellä pidetään muistojumalanpalvelus 11.3. ja Luopioisissa 4.3.
Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

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

Seurakunnan vuoden 2018 talousarvio hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 4/2017 § 40
alijäämäisenä:
Talouspäällikkö ja kirkkoherra ovat koonneet työalojen esityksistä toimintasuunnitelman ja
talousarvion.
Talousarvion keskeiset luvut ovat:
 toimintatulot 246 878 euroa,
 toimintakulut -1 522 184 euroa (siitä henkilöstömenot -777 837 euroa),
 toimintakate -1 275 306 euroa
 arvioidut verotulot ja valtionrahoitus 1 376 000 euroa
 vuosikate on negatiivinen 14 106 euroa
 poistot ja arvonalentumiset -114 258,00, poistoeron vähennys +12 902 euroa
 tilikauden alijäämäksi muodostuu -115 462 euroa
Seurakunnan talous kestää suunnitellun kertaluonteisen alijäämäisen tuloksen, mutta suunta
parempaan on löydyttävä vuoden 2018 aikana.
KIRKKOHALLITUKSEN OHJE
Yleiskirje 13/2017 Vuoden 2018 talousarvion valmistelun perusteita
Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2018 tai jossa vuosikate ei
riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi
laadittava vähintään kolme tulevaa vuotta kattava suunnitelma.
Seurakunnan voidaan katsoa olevan taloudellisessa kriisissä, jos vuosikate on ollut kahtena
perättäisenä vuotena negatiivinen.
Jos seurakunta on taloudellisessa kriisissä, on talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhdyttävä
välittömästi. Seurakunnan virkamiesjohdon (kirkkoherra ja talouspäällikkö) on käytävä avointa
ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työtekijöiden kanssa keinoista saada
seurakunnan talous tasapainoon. Talouden tervehdyttämiskeinoiksi suositellaan sekä
kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista että henkilöstökulujen
määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Osa-aikaistuksia ja vapaaehtoisten osallistumista
tulee myös pitää vaihtoehtoina. Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa
virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Samalla tilannetta voidaan hyödyntää jäljelle jäävän
henkilöstön tehtävänkuvien ja työajankäytön uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Elleivät
edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomauksiin – ja aivan viimeisenä
keinona irtisanomisiin.
Mahdolliset toimenpiteet
- Tulojen lisääminen: veron nosto, maksujen nosto
- Omaisuuden myyminen
- Kiinteistöistä luopuminen
- Toimintamenoista leikkaaminen
- Henkilöstökulujen vähentäminen: lomautukset, osa-aikaistamiset, virkojen/toimien
lakkauttamiset
Päätökset tehdään syksyyn 2018 mennessä
Syyt alijäämäiseen talouskehitykseen
 Seurakunnan jäsenmäärä pienenee n. 100 jäsenellä vuodessa; kymmenessä vuodessa
1000 jäsenellä.
 Kirkkoon kuuluminen vähentynyt. Vuonna 2007 86,8 % pälkäneläisistä kuului
kirkkoon- Vuonna 2017 seurakuntaan kuului pälkäneläisistä 79,8 %.
 Kulut nousevat tuloja enemmän

Päätösesitys:

Työskentelyn pohjaksi kootusti kiinteistöjen kuluja ja käyttötilastoja vuosilta 2012-2017.
Käydään keskustelu työskentelymateriaalin pohjalta.

Päätös:

Jatketaan valmistelua seuraavassa neuvoston kokouksessa.

Toimenpiteet:

Seuraava neuvoston kokous

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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PÄLKÄNEEN SEURAKUNTATALON TASEARVO
Esittely:

Pälkäneen seurakuntatalon tasearvo normaalien vuosipoistojen jälkeen 31.12.2017 on 53622,15
ja keittiön peruskorjauksen arvo on 38459,78.
Vuoden 2017 aikana tehtiin kaikkiin kiinteistöihin ilmastointijärjestelmän perushuolto. Siitä
huolimatta nousi esille epäily vakavasta sisäilmaongelmasta. Sisäilmaongelman käsittelyssä on
mukana työterveyshuolto.

Päätösesitys:
Päätös:
Muutoksenhaku:

Suunnitelman mukaisesti Pälkäneen seurakuntatalon hankinta-arvo poistuu vuonna 2032.
Tilinpäätöksen ja taseen kuuluu antaa seurakunnan taloudellisesta tilanteesta oikea ja riittävä
kuva. Seurakuntatalon tasearvo ei kuvasta enää talon teknistä palvelutuotantokykyä.
Todellisuudessa Pälkäneen seurakuntataloon sisältyy huomattava korjausvelkariski.
Talouspäällikkö esittää tämän tiedon valossa seurakuntatalon hankinta-arvon alaskirjausta
vuoden 2017 tilinpäätökseen. Taseeseen jää edelleen seurakuntatalon keittiön peruskorjauksen
arvo, joka poistuu poistosuunnitelman mukaisesti vuoden 2027 loppuun mennessä.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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PAKOLLINEN VARAUS PÄLKÄNEEN SEURAKUNTATALON
KUNTOTUTKIMUKSEEN
Esittely:

Vuoden 2017 keväällä oli työterveyshuolto ensimmäisen kerran yhteydessä Pälkäneen
seurakuntatalon mahdollisen sisäilmaongelman osalta. Kevättalvella 2017 suoritettiin
seurakuntatalossa myös työsuojelutarkastus.
”Työnantajan on yhdessä työterveyshuollon tai muun terveydenhuollon asiantuntijan kanssa
tiiviisti seurattava tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä ja vaikutusta työntekijöiden
terveydentilaan. Työnantajan on huolehdittava, että työpaikalla on menettelytavat sisäilman
laatuun liittyvän terveysvaaran tai -haitan ehkäisemiseksi ja ilmenneiden tapausten
hoitamiseksi.
Työturvallisuuslaki (738/2002) 8 §, 10 §, 32 §, 33 §, 40 §”
Ongelma on aiheuttanut syksystä alkaen työvuorojärjestelyjä epäiltyjen oireiden takia. Tiloissa
on viikoittain myös runsaasti ulkopuolisia henkilöitä.
Pakollisista varauksista löytyy muun muassa kirjanpitolaista ja seurakuntien tilinpäätösohjeesta.
Pakollisiin varauksiin liittyy neljä ehtoa. Jotta pakollinen varaus voidaan tehdä, kaikkien
ehtojen tulee täyttyä.
Tuloslaskelmassa on vähennettävä velvoitteista vastaisuudessa aiheutuvat menot ja menetykset,
jos (KPL 5:14.1 §):
1) ne kohdistuvat päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen;
2) niiden toteutumista on tilinpäätöstä laadittaessa pidettävä varmana tai todennäköisenä;
3) niitä vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen; sekä
4) ne perustuvat lakiin tai kirjanpitovelvollisen sitoumukseen sivullista kohtaan.
Mainitun säännöksen kaikkien kohtien tulee täyttyä, jotta kyseinen meno tai menetys on
kirjauskelpoinen.
Pälkäneen seurakuntatalon kuntotutkimussuunnitelmaa on alettu tekemään marraskuussa 2017.
Siihen tulee sisältymään seuraavat toimenpiteet:
- kaikille rakenteille suoritetaan visuaalinen tarkastus (julkisivut, alapohjat, välipohjat ja
vesikatto)
- julkisivuille rakenneavaukset ja materiaalinäytteet (ulkovaipparakenne riskirakenne)
- maanvastaiselle seinällä minimissään kaksi rakenneavausta ja avauskohdista
materiaalinäytteet (maanvastaisten seinien vesieristeet)
- kellarikerroksen kevytrakenteisille seinille rakenneavaukset (vanha keittiö – toimisto),
tarkastuksen yhteydessä oli havaittavissa mahdollisesti lahoa rakenteissa
- ulkovaipparakenteille suorittaisin merkkiainetutkimuksen
- maanvastaisen alapohjan kosteusmääritykset
- muutamassa toimistohuoneessa olosuhteiden ja paine-erojen mittaukset
- IV-järjestelmän tarkastus visuaalisesti sekä kuitumääritykset

Päätös:

Talouspäällikön käsityksen mukaan pakollisen varauksen ehdot täyttyvät rakennetutkimuksen
osalta. Talouspäällikkö on konsultoinut kirkkohallituksen asiantuntijaa Pasi Peranderia ja
Pälkäneen seurakunnan tilintarkastajaa Martin Slottea.
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2017
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisen yhteydessä tehtäväksi 10 000 euron
pakollisen varauksen tutkimuskustannuksiin.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

Päätösesitys:
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VIRANHALTIJOIDEN HANKINTAVALTUUDET
Esittely:

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 11.12.2017 toimintasuunnitelman vuodelle 2018.
Toimintasuunnitelman yhteydessä hyväksytään toimielimien ja viranhaltijoiden hankintarajat ja
talousarvion sitovuustasot.
Talousarvion sitovuustasot
Viranhaltija:
Kirkkoneuvosto:

Tehtäväalueen netto
Pääluokan netto

Rakennuspiirustusten hyväksyminen (KnOs § 10 kohta 2)
Kirkkoneuvosto
kustannusarvio enintään 60.000 €
Irtaimen omaisuuden myynti tai lahjoitus (KnOs § 10 kohta 4)
Kirkkoneuvosto:
10.000 €
Hankintaoikeudet
Kirkkoneuvosto:
Viranhaltija:
Talouspäällikkö:

kertaosto 40.000 € (KnOs § 10 kohta 1)
kertaosto 2.500 €
kertaosto 5.000 € (KnOs § 12 kohta 2)

Rahavarojen sijoittaminen
Talouspäällikkö:

25.000 € (KnOs § 12 kohta 3)

Päätösesitys:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto määrittää esitellyt sitovuustasot ja hankintarajat.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi:

Työntekijät

Muutoksenhaku:

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

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
1/2018 Vuoden 2018 seurakuntavaalit
1/2018 liite Vaaliaikataulu 2018
Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Yleiskirje A11/2017
1.

Ryhmähenkivakuutussopimus 2018

2.

Rokotussuoja sairaalasielunhoidossa



Ryhmähenkivakuutussopimus 2018

Yleiskirje A10/2017
1.

Luottamusmieskoulutus

2.

Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus



Luottamusmieskurssit

Yleiskirje A9/2017
1.

Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2018 lukien

2.

Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2018 lukien



Matkakustannusten korvaus 2018

Tuomiokapitulin kirjeet:
Muut asiat:
Viranhaltijapäätökset liite 5
Seuraavat kokoukset:
Kirkkoneuvosto:
19.2. klo 17 Pälkäneen seurakuntatalo

Päätösesitys:

Kirkkovaltuusto:
12.4. klo 18 Pälkäneen seurakuntatalo
7.5. klo 18 Luopioisten seurakuntakeskus
Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

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)
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.55.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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Pälkäneen seurakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä 19.1.2016 Pöytäkirjan pykälä 18

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 annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 1,2,3,4,5,6,7,11,12,13,14,15,17,18,19

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: 8,9,10,15,16

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 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
Pöytäkirjan pykälät:
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
Pöytäkirjan pykälät:
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
Pöytäkirjan pykälät: 9
4. hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom:n,
Pöytäkirjan pykälät:
5. 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 8a §: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 15 §:n mukaisen kynnysarvon1.
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
Telekopio: 03-5342689
Sähköposti: palkane.srk@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 8,9,10,15,16.
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. 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.

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

1

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja
käyttöoikeusurakat)
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HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun
tekeminen

Seuraaviin hankintayksikön päätöksiin tai muihin hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuihin tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle
kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
 Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Pappilantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Postiosoite: Pappilantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Telekopio: 03-5342689
Sähköposti: palkane.srk@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 8
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä
tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. 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 siitä, että sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankintaoikaisun
sisältö

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
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
Valitusaika
30 päivää

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika
30 päivää

 Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli,
 pöytäkirjanpykälät:
Käyntiosoite: Eteläpuisto 2 C, 33200 TAMPERE
Postiosoite: Eteläpuisto 2 C, 33200 TAMPERE
Telekopio: 03-238 1150
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
 Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

Valitus markkinaoikeuteen
Hankintavalitus, pöytäkirjan pykälät:
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai
tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus).
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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 siitä, että 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

Valitusaika
14 päivää

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.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.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– 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.
Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain
(1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia
hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää
hankintalain 15 §: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 oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa ja
markkinaoikeudessa 2 000 euroa, jollei lain 5, 7 tai 8 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

