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PUHEENJOHTAJA Jari Kemppainen, kirkkoherra
JÄSENET 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
HENKILÖKOHTAISET 1.
VARAJÄSENET 2.
3.
4.

Kokous

Matti Huomo, vpj.
Matti Aaltonen
Tero Ahlqvist
Leena Eerola
Jukka Lehto
Kati Pinola
Kirsi Saarinen
Paula Suksia
Jaakko Simola
Tomi Hämäläinen
Seppo Rinne
Anna-Maria HenrikssonHelmikkala
Taina Aspila
Tiina Kokkola
Eliisa Lahtinen
Eija Lankinen

9/9

YHTEENSÄ
Kirsi Urkko, kirkkovaltuuston pj x
MUUT OSALLISTUJAT Esko Peltonen, kirkkovaltuuston vpj x
Janne Vesto, kappalainen poissa
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila
MUUT SAAPUVILLA OLEVAT
KÄSITELLYT ASIAT ( §§ ) 1 § - 34 §
ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja Jari Kemppainen

Pöytäkirjanpitäjä Kristel Muru-Tanila

Pvm 28.1.2019

Pvm 28.1.2019

Matti Aaltonen

Matti Huomo

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAMINEN

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 29.1.2019
PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN lähtien. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
21.1. / 2019

− 13.2 / 2019

Todistaa Pälkäneen
Kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

välisenä aikana (vähintään 14 päivää).

13.2 / 2019 Jari Kemppainen, kirkkoherra
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KOKOUKSEN AVAAMINEN
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
KIRKKONEUVOSTON TEHTÄVÄt
DIAKONIAN VASTUURYHMÄN VALINTA
JUMALANPALVELUS JA MUSIIKKIVASTUURYHMÄ
LÄHETYKSEN VASTUURYHMÄ
NUORTEN VASTUURYHMÄ
LAPSITOIMINNAN VASTUURYHMÄ
KIINTEISTÖTYÖRYHMÄ
VIESTINNÄN VASTUURYHMÄ
AIKUISTOIMINNAN VASTUURYHMÄ
YSTÄVYYSSEURAKUNTAVASTUURYHMÄ
PARISUHDETOIMINNAN VASTUURYHMÄ
PÄLKÄNEEN EMÄSEURAKUNNAN TIEKIRKKOVASTUURYHMÄ
KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN VALINTA KAPPELINEUVOSTOON
SEURAKUNNAN EDUSTAJA NIMEÄMINEN
KAPPELINEUVOSTON JÄSENMUUTOS
SÄHKÖN HANKINTA
TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2019 - 2022
TARJOUS KIINTEISTÖ OY KUKKIANHALTIJAN OSAKKEISTA NRO 1-50
TOIMINTAOHJE SEKSUAALISEN JA SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN SEKÄ SEKSUAALISEN AHDISTELUN
JA HYVÄKSIKÄYTÖN TILANTEIDEN KÄSITTELYYN JA ENNALTAEHKÄISYYN – TAMPEREEN
HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN PÄÄTÖS 12/2018 § 516
ONNITTELUKÄYNTIEN MUUTOS
TOIMINTAKERTOMUKSEN LAADINTAOHJE
RUOTSIN KAROLIINISESSA INSTITUUTISSA OLEVAT PÄÄKALLOT
PIISPA MATTI REPO 60 VUOTTA
KUNTA JA SEURAKUNTA PAIKALLISEN HYVINVOINNIN EDISTÄJINÄ
VAATIMUS TEKOPOHJAVESILAITOKSEN RAKENTEIDEN POISTAMISEEN PÄLKÄNEEN
SEURAKUNNAN OMISTAMILTA MAA-ALUEILTA
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 14.1.2019
ILMOITUSASIAT
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Alkuhartaus:
Alkuvirsi 443

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.10.
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 18.1.2019.

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Esittely:

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Tarkastamisessa on noudatettu aakkosjärjestystä.
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Matti Aaltonen ja Matti Huomo.

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 29.1.2019 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)

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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KIRKKONEUVOSTON TEHTÄVÄT

Esittely:

Kirkkolaki 10: 1

Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty,
1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia
seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi;
2) päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta;
3) johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa;
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja
5) valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut
oikeustoimet.
Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Asioita, jotka koskevat
valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei kuitenkaan tarvitse valmistella.
Kirkkojärjestys 9 luku
Kirkkoneuvosto
1 § 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.
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston kokouksessa
1) kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä
2) muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan
annettua siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös määräajaksi, kuitenkin enintään
kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja
vaihtuu.
2 § Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on
annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston
seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin.
3 § Oikeus olla kokouksessa läsnä ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen on
1) kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä kappeliseurakunnan
kappalaisella tai muulla kappeliseurakunnan papilla kirkkoneuvostossa
2) kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla kirkkoneuvoston jaostoissa; ja
3) kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja kirkkoneuvoston siihen tehtävään valitsemalla jäsenellä
johtokunnissa.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Viranhaltijalle voidaan kirkkoneuvoston ohjesäännössä antaa 1 momentin 1 ja 2 kohdassa
mainitut oikeudet.
4 § Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia, joiden tehtävän ja
toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää
kirkkoneuvoston ratkaistavaksi.
5 § Johtokuntien, toimikuntien sekä kirkkolain 10 luvun 4 §:n 2 momentissa mainittujen
luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätökset on lähetettävä kirkkoneuvostolle sen
ohjesäännössä määrätyllä tavalla.
7 § Jos kirkkoherra ja kirkkoneuvosto ovat eri mieltä jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta,
kirkon, siunauskappelin tai kappelin käyttöä taikka seurakunnan päätettävissä olevia kolehteja
koskevasta kysymyksestä, asia on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi
Päätösesitys:

Kirkkoneuvoston ohjesääntö liitteenä 1.
Käydään läpi kirkkoneuvoston tehtävät ja kokousmenettely

Päätös:

Merkittiin tiedoiksi.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Vastuuryhmien toimintaohje on hyväksytty Pälkäneen seurakunnan kirkkovaltuustossa
22.1.2015. ja 8.3.2015. Liite 2
Kullakin tehtäväalueella voi olla oma vastuuryhmänsä, joka on tarkoitettu tueksi työhön ja
avuksi tehtäväalueen toiminnan toteuttamiseen. Vastuuryhmien tarkoituksena on kutsua
seurakuntalaisia yhteiseen suunnitteluun ja vapaaehtoistyöhön. Tehtäväalueen hallinto kuuluu
kirkkoneuvostolle, kappelineuvostolle, kirkkoherralle ja sille työntekijälle, jolle kuuluu
ratkaisuvalta tehtäväalueesta. Vastuuryhmä valitaan valtuustokaudeksi tai määräajaksi tehtävän
suorittamista varten.
Kirkkoneuvosto nimeää vastuuryhmän. Vastuuryhmään kuuluvat jäseninä vastaava
työntekijä/työntekijät, kirkkoneuvoston nimeämä jäsen keskuudestaan sekä kirkkoneuvoston
nimeämänä vähintään kolme ev. lut. kirkon jäsentä.”. Kaikilla tehtäväalueen työntekijöillä sekä
kirkkoherralla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa kokouksissa. Vastuuryhmässä tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.

Vastuuryhmään ovat lupautuneet:
Taina Aspila
Anna-Mari Henriksson-Helmikkala
Irja Jokio
Tiina Knuutinen
Tiina Kokkola
Eija Lankinen
Elina Pehkonen
Esko Peltonen
Suvi Rantanen
Reija Siitonen
Paula Suksia, kirkkoneuvoston edustaja
Työntekijät
Päivi Giren
Virpi Kangasniemi
Janne Vesto
Päätösesitys:

Valitaan vastuuryhmä vuosiksi 2019-2022

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi valituille.

Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Vastuuryhmien toimintaohje on hyväksytty Pälkäneen seurakunnan kirkkovaltuustossa
22.1.2015. ja 8.3.2015. Liite 2
Kullakin tehtäväalueella voi olla oma vastuuryhmänsä, joka on tarkoitettu tueksi työhön ja
avuksi tehtäväalueen toiminnan toteuttamiseen. Vastuuryhmien tarkoituksena on kutsua
seurakuntalaisia yhteiseen suunnitteluun ja vapaaehtoistyöhön. Tehtäväalueen hallinto kuuluu
kirkkoneuvostolle, kappelineuvostolle, kirkkoherralle ja sille työntekijälle, jolle kuuluu
ratkaisuvalta tehtäväalueesta. Vastuuryhmä valitaan valtuustokaudeksi tai määräajaksi tehtävän
suorittamista varten.
Kirkkoneuvosto nimeää vastuuryhmän. Vastuuryhmään kuuluvat jäseninä vastaava
työntekijä/työntekijät, kirkkoneuvoston nimeämä jäsen keskuudestaan sekä kirkkoneuvoston
nimeämänä vähintään kolme ev. lut. kirkon jäsentä.”. Kaikilla tehtäväalueen työntekijöillä sekä
kirkkoherralla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa kokouksissa. Vastuuryhmässä tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.
Vastuuryhmään ovat lupautuneet:
Taina Aspila
Aimo Kokkola
Ritva Majala
Senni Nissilä
Arja Nuuttila
Minna Liljedahl
Jaakko Simola
Rainer Zeitlin
Matti Huomo, kirkkoneuvoston edustaja
Työntekijät
Ritva Huomo
Jari Kemppainen

Päätösesitys:

Valitaan vastuuryhmä vuosiksi 2019-2022

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi valituille.

Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Vastuuryhmien toimintaohje on hyväksytty Pälkäneen seurakunnan kirkkovaltuustossa
22.1.2015. ja 8.3.2015. Liite 2
Kullakin tehtäväalueella voi olla oma vastuuryhmänsä, joka on tarkoitettu tueksi työhön ja
avuksi tehtäväalueen toiminnan toteuttamiseen. Vastuuryhmien tarkoituksena on kutsua
seurakuntalaisia yhteiseen suunnitteluun ja vapaaehtoistyöhön. Tehtäväalueen hallinto kuuluu
kirkkoneuvostolle, kappelineuvostolle, kirkkoherralle ja sille työntekijälle, jolle kuuluu
ratkaisuvalta tehtäväalueesta. Vastuuryhmä valitaan valtuustokaudeksi tai määräajaksi tehtävän
suorittamista varten.
Kirkkoneuvosto nimeää vastuuryhmän. Vastuuryhmään kuuluvat jäseninä vastaava
työntekijä/työntekijät, kirkkoneuvoston nimeämä jäsen keskuudestaan sekä kirkkoneuvoston
nimeämänä vähintään kolme ev. lut. kirkon jäsentä.”. Kaikilla tehtäväalueen työntekijöillä sekä
kirkkoherralla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa kokouksissa. Vastuuryhmässä tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.

Vastuuryhmään ovat lupautuneet:
Ritva Aaltonen
Camilla Eklöf
Leila Hertzberg
Kaisa Kant
Marianne Laine
Vesa Mellavuo
Ari Peltonen
Leena Peltonen
Kirsti Savola
Pirjo Tukiainen
Matti Aaltonen kirkkoneuvoston edustaja
Työntekijät
Jari Kemppainen
Paula Eloranta
Päätösesitys:

Valitaan vastuuryhmä vuosiksi 2019-2022

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi valituille

Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Vastuuryhmien toimintaohje on hyväksytty Pälkäneen seurakunnan kirkkovaltuustossa
22.1.2015. ja 8.3.2015. Liite 2
Kullakin tehtäväalueella voi olla oma vastuuryhmänsä, joka on tarkoitettu tueksi työhön ja
avuksi tehtäväalueen toiminnan toteuttamiseen. Vastuuryhmien tarkoituksena on kutsua
seurakuntalaisia yhteiseen suunnitteluun ja vapaaehtoistyöhön. Tehtäväalueen hallinto kuuluu
kirkkoneuvostolle, kappelineuvostolle, kirkkoherralle ja sille työntekijälle, jolle kuuluu
ratkaisuvalta tehtäväalueesta. Vastuuryhmä valitaan valtuustokaudeksi tai määräajaksi tehtävän
suorittamista varten.
Kirkkoneuvosto nimeää vastuuryhmän. Vastuuryhmään kuuluvat jäseninä vastaava
työntekijä/työntekijät, kirkkoneuvoston nimeämä jäsen keskuudestaan sekä kirkkoneuvoston
nimeämänä vähintään kolme ev. lut. kirkon jäsentä.”. Kaikilla tehtäväalueen työntekijöillä sekä
kirkkoherralla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa kokouksissa. Vastuuryhmässä tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.
Vastuuryhmään ovat lupautuneet:
Nuorten vastuuryhmä: rippikoulu, nuoret
Terhi Hölsä
Jenni Kallio
Jukka Lehto,
Amélie Liehrmann
Kati Pinola, kirkkoneuvoston edustaja
Panu Raivio
Katja Saarinen
Työntekijät
Juha Kankaristo
Marianne Jaakkola

Päätösesitys:

Valitaan vastuuryhmä vuosiksi 2019-2022

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi valituille

Muutoksenhaku:

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

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKONEUVOSTO

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o 1 / 2019

Pvm 28.1.2019
Kello 18.00
Sivu 10/43
Paikka: Pälkäneen Pappila

LAPSITOIMINNAN VASTUURYHMÄ

Esittely:

Vastuuryhmien toimintaohje on hyväksytty Pälkäneen seurakunnan kirkkovaltuustossa
22.1.2015. ja 8.3.2015. Liite 2

Kullakin tehtäväalueella voi olla oma vastuuryhmänsä, joka on tarkoitettu tueksi työhön ja
avuksi tehtäväalueen toiminnan toteuttamiseen. Vastuuryhmien tarkoituksena on kutsua
seurakuntalaisia yhteiseen suunnitteluun ja vapaaehtoistyöhön. Tehtäväalueen hallinto kuuluu
kirkkoneuvostolle, kappelineuvostolle, kirkkoherralle ja sille työntekijälle, jolle kuuluu
ratkaisuvalta tehtäväalueesta. Vastuuryhmä valitaan valtuustokaudeksi tai määräajaksi tehtävän
suorittamista varten.
Kirkkoneuvosto nimeää vastuuryhmän. Vastuuryhmään kuuluvat jäseninä vastaava
työntekijä/työntekijät, kirkkoneuvoston nimeämä jäsen keskuudestaan sekä kirkkoneuvoston
nimeämänä vähintään kolme ev. lut. kirkon jäsentä.”. Kaikilla tehtäväalueen työntekijöillä sekä
kirkkoherralla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa kokouksissa. Vastuuryhmässä tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.
Vastuuryhmään ovat lupautuneet:
Lapsitoiminnan vastuuryhmä: varhaiskasvatus ja alakouluikäiset
Anna-Maria Ahola
Miia Aspila
Kaisa Hinkka
Terhi Hölsä
Maaria Kaaja
Jenni Kallio
Terhi Kallio
Annika Lukula-Niemi
Jennariina Mäki-Mantila
Mirva Nikkanen
Katja Saarinen
Karoliina Santala
Erja Soini
Kirsi Saarinen kirkkoneuvoston edustaja
Työntekijät
Marja Lepistö
Marianne Jaakkola
Päätösesitys:

Valitaan vastuuryhmä vuosiksi 2019-2022

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi valituille

Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Vastuuryhmien toimintaohje on hyväksytty Pälkäneen seurakunnan kirkkovaltuustossa
22.1.2015. ja 8.3.2015. Liite 2

Kullakin tehtäväalueella voi olla oma vastuuryhmänsä, joka on tarkoitettu tueksi työhön ja
avuksi tehtäväalueen toiminnan toteuttamiseen. Vastuuryhmien tarkoituksena on kutsua
seurakuntalaisia yhteiseen suunnitteluun ja vapaaehtoistyöhön. Tehtäväalueen hallinto kuuluu
kirkkoneuvostolle, kappelineuvostolle, kirkkoherralle ja sille työntekijälle, jolle kuuluu
ratkaisuvalta tehtäväalueesta. Vastuuryhmä valitaan valtuustokaudeksi tai määräajaksi tehtävän
suorittamista varten.
Kirkkoneuvosto nimeää vastuuryhmän. Vastuuryhmään kuuluvat jäseninä vastaava
työntekijä/työntekijät, kirkkoneuvoston nimeämä jäsen keskuudestaan sekä kirkkoneuvoston
nimeämänä vähintään kolme ev. lut. kirkon jäsentä.”. Kaikilla tehtäväalueen työntekijöillä sekä
kirkkoherralla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa kokouksissa. Vastuuryhmässä tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.
Vastuuryhmään ovat lupautuneet:
Hannu Aspila
Raimo Giren
Pentti Hallila
Antti Järvinen
Juhani Järvinen
Hannu Kallio
Pekka Koskelo
Risto Lindholm
Vesa Mäki-Mantila
Jukka Ollikkala
Salla Paakkunainen
Ari Peltonen
Katja Saarinen
Jaakko Simola
Sari Tamminen
Tero Ahlqvist kirkkoneuvoston edustaja
Työntekijät
Jari Kemppainen
Kristel Muru-Tanila
Päätösesitys:

Valitaan vastuuryhmä vuosiksi 2019-2022

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi valituille

Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Vastuuryhmien toimintaohje on hyväksytty Pälkäneen seurakunnan kirkkovaltuustossa
22.1.2015. ja 8.3.2015. Liite 2

Kullakin tehtäväalueella voi olla oma vastuuryhmänsä, joka on tarkoitettu tueksi työhön ja
avuksi tehtäväalueen toiminnan toteuttamiseen. Vastuuryhmien tarkoituksena on kutsua
seurakuntalaisia yhteiseen suunnitteluun ja vapaaehtoistyöhön. Tehtäväalueen hallinto kuuluu
kirkkoneuvostolle, kappelineuvostolle, kirkkoherralle ja sille työntekijälle, jolle kuuluu
ratkaisuvalta tehtäväalueesta. Vastuuryhmä valitaan valtuustokaudeksi tai määräajaksi tehtävän
suorittamista varten.
Kirkkoneuvosto nimeää vastuuryhmän. Vastuuryhmään kuuluvat jäseninä vastaava
työntekijä/työntekijät, kirkkoneuvoston nimeämä jäsen keskuudestaan sekä kirkkoneuvoston
nimeämänä vähintään kolme ev. lut. kirkon jäsentä.”. Kaikilla tehtäväalueen työntekijöillä sekä
kirkkoherralla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa kokouksissa. Vastuuryhmässä tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.
Vastuuryhmään ovat lupautuneet:
Anna-Mari Henriksson-Helmikkala
Ilkka Iivari
Päivi Kosonen
Mari Laesterä
Tommi Liljedahl
Senni Nissilä
Sari Tamminen
Ulla Siren
Kirsi Urkko
Marketta Vaismaa
Paula Suksia kirkkoneuvoston edustaja
Työntekijät
Jari Kemppainen ja Kristel Muru-Tanila.
Päätösesitys:

Valitaan vastuuryhmä vuosiksi 2019-2022

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi valituille

Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Vastuuryhmien toimintaohje on hyväksytty Pälkäneen seurakunnan kirkkovaltuustossa
22.1.2015. ja 8.3.2015. Liite 2

Kullakin tehtäväalueella voi olla oma vastuuryhmänsä, joka on tarkoitettu tueksi työhön ja
avuksi tehtäväalueen toiminnan toteuttamiseen. Vastuuryhmien tarkoituksena on kutsua
seurakuntalaisia yhteiseen suunnitteluun ja vapaaehtoistyöhön. Tehtäväalueen hallinto kuuluu
kirkkoneuvostolle, kappelineuvostolle, kirkkoherralle ja sille työntekijälle, jolle kuuluu
ratkaisuvalta tehtäväalueesta. Vastuuryhmä valitaan valtuustokaudeksi tai määräajaksi tehtävän
suorittamista varten.
Kirkkoneuvosto nimeää vastuuryhmän. Vastuuryhmään kuuluvat jäseninä vastaava
työntekijä/työntekijät, kirkkoneuvoston nimeämä jäsen keskuudestaan sekä kirkkoneuvoston
nimeämänä vähintään kolme ev. lut. kirkon jäsentä.”. Kaikilla tehtäväalueen työntekijöillä sekä
kirkkoherralla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa kokouksissa. Vastuuryhmässä tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.
Vastuuryhmään ovat lupautuneet:
Taina Aspila
Ilkka IIvari
Antti Järvinen
Eija Lankinen
Sirpa Marttinen-Huhdanpää
Ilkka Naulapää
Kirsi Urkko
Leena Eerola kirkkoneuvoston edustaja
Työntekijä
Janne Vesto
Päätösesitys:

Valitaan vastuuryhmä vuosiksi 2019-2022

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi valituille

Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Vastuuryhmien toimintaohje on hyväksytty Pälkäneen seurakunnan kirkkovaltuustossa
22.1.2015. ja 8.3.2015. Liite 2

Kullakin tehtäväalueella voi olla oma vastuuryhmänsä, joka on tarkoitettu tueksi työhön ja
avuksi tehtäväalueen toiminnan toteuttamiseen. Vastuuryhmien tarkoituksena on kutsua
seurakuntalaisia yhteiseen suunnitteluun ja vapaaehtoistyöhön. Tehtäväalueen hallinto kuuluu
kirkkoneuvostolle, kappelineuvostolle, kirkkoherralle ja sille työntekijälle, jolle kuuluu
ratkaisuvalta tehtäväalueesta. Vastuuryhmä valitaan valtuustokaudeksi tai määräajaksi tehtävän
suorittamista varten.
Kirkkoneuvosto nimeää vastuuryhmän. Vastuuryhmään kuuluvat jäseninä vastaava
työntekijä/työntekijät, kirkkoneuvoston nimeämä jäsen keskuudestaan sekä kirkkoneuvoston
nimeämänä vähintään kolme ev. lut. kirkon jäsentä.”. Kaikilla tehtäväalueen työntekijöillä sekä
kirkkoherralla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa kokouksissa. Vastuuryhmässä tulee
olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.
Vastuuryhmään ovat lupautuneet:
Irja Jokio
Vesa Mäki-Mantila
Senni Nissilä
Jukka Ollikkala
Kirsi Urkko
Kati Pinola kirkkoneuvoston edustaja
Työntekijät
Jari Kemppainen
Paula Eloranta
Marja Lepistö
Kristel Muru-Tanila
Päätösesitys:

Valitaan vastuuryhmä vuosiksi 2019-2022

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi valituille

Muutoksenhaku:

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

Parisuhdetoiminta ei toimi tällä hetkellä. Valitaan vastuuryhmä mahdollisen toiminnan
uudelleen käynnistyessä.
Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Vastuuryhmään ovat lupautuneet:
Ilkka Iivari
Tiina Kokkola
Vesa Mellavuo
Jukka Ollikkala
Kirsi Urkko
Matti Aaltonen kirkkoneuvoston edustaja
Työntekijä:
Jari Kemppainen.

Päätösesitys:

Valitaan vastuuryhmä vuosiksi 2019-2022

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi valituille.

Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Päätösesitys:

Kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla saapuvilla
kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekoon. KL 12:2
Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan kappelineuvostoon.

Päätös:

Kirkkoneuvosto valitsi edustajakseen kappelineuvostoon Jukka Lehdon.

Toimenpiteet:

Tiedoksi valitulle

Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Päätös:

Kirkkoneuvosto on nimennyt edustajansa jakokuntien, metsänhoitoyhdistyksen,
asuntoyhtiöiden, tiekuntien ja lomakotiyhdistyksen kokouksiin.
Valtuustokaudella 2015-2018 seurakunnan edustajina toimivat:
MHY Roineen kokouksiin Vesa Mellavuo,
Pihtilammen yksityistiet Eliisa Lahtinen,
Seitsye-Hirvotie Vesa Mellavuo
Aivujärventie Arto Vehviläinen ja
Pappilantie Jari Kemppainen,
asuntoyhtiöihin (AsOy Luopioisten Pankkila, Kiinteistö Oy Kukkianhelmi
ja Kiinteistö Oy Kukkianhaltia) Esko Peltonen,
maanmittaustoimitusten jakokuntiin Matti Aaltonen,
Lomakotiyhdistys Ilonpisaran kokouksiin Esko Peltonen ja varajäsenenä Juhani Järvinen.
Valitaan seurakunnan edustajat:
MHY Roineen kokouksiin Paula Suksia,
Pihtilammen yksityistiet Tero Ahlqvist,
Seitsye-Hirvotie Matti Huomo,
Aivujärventie Kati Pinola
ja Pappilantie Jari Kemppainen,
asuntoyhtiöihin (AsOy Luopioisten Pankkila ja Kiinteistö Oy Kukkianhaltia) Matti Huomo,
maanmittaustoimitusten jakokuntiin Matti Aaltonen,
Lomakotiyhdistys Ilonpisaran kokouksiin Matti Huomo ja varajäsen Kirsi Saarinen.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi valituille

Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 14.1.2019 § 9 Luopioisten kappelineuvostoon
varsinaiseksi jäseneksi Tomi Riihirannan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pertti
Salmisen.

Päätös:

Tomi Riihiranta on antanut suostumuksensa varajäsenyyteen.
Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kappelineuvoston
varsinaiseksi jäseneksi valittaisiin Pertti Salminen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Tomi Riihiranta.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Seuraavaan kirkkovaltuuston kokoukseen.

Muutoksenhaku:

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

Päätösesitys:
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SÄHKÖN HANKINTA

Esittely:

Pälkäneen seurakunnan sähkönmyyntisopimus KSS Energia Oy:n kanssa on päättymässä
31.12.2019, joten on aika kilpailuttaa uusi sähköntoimittaja 1.1.2020 alkavalle jaksolle.
Sähkönhankintakilpailutuksen on hoitanut Pälkäneen seurakunnalle ja Pälkäneen kunnalle
VENI Energia OY (Entinen Skapat OY) Näin varmistetaan kilpailukykyisen marginaalin ja
sopimusehtojen lisäksi VENI Energialle jatkuva valmius tehdä oikea-aikaisia hinnansuojauksia
Pälkäneen seurakunnalle edullisen hintatason turvaamiseksi myös jatkossa.
Ennen tarjouspyyntömateriaalin koostamista VENI Energiaa varmistaa, että käyttöpaikka- ja
yhteystiedot ovat ajan tasalla.

Kilpalutusprosessin aloittamiseksi seurakunnan pitää allekirjoittaa uusi ajan tasainen valtakirja.
VENI Energia ei veloita kilpailutusprosessista erikseen.
VENI Energia toimittaa tarjouspyyntöluonnokset seurakunnalle kun tarvittavat päivitykset
asiakas- ja kulutustietoihin on tehty. Hankintailmoitus julkaistaan kun seurakunta on
hyväksynyt materiaalin. VENI Energia hoitaa kilpailutusprosessin päätöksentekoa lukuun
ottamatta seurakunnan puolesta.
Yhteiskilpailutuksen tuloksena kaikkien ryhmän jäsenten tulee tehdä yhtenevä
hankintapäätös ja yhtenevä sopimus. Allekirjoitettavat valtakirjat antavat luvan tehdä
hankintaa VENI Energian mukaisesti parhaaksi katsomalla hetkellä. Tällöin nopea
reagointi otollisiin markkinatilanteisiin on huomattavasti helpompaa. Hinnankiinnitysten
tulisi sopimusjaksolla joka tapauksessa olla koko ryhmän osalta samat.

Päätös:

Liite 3 Pälkäneen seurakunnan käyttöpaikat
Liite 4 Valtakirjaluonnos
Talouspäällikkö esittää kirkkoneuvostolle, että se päättää aloittaa sähkönhankintakilpailutuksen
ja antaa talouspäällikölle valtuudet allekirjoittaa liitteenä oleva valtakirja.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi VENI Energia Oy:lle

Muutoksenhaku:

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

Päätösesitys:
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TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2019 - 2022

Esittely:

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 17/2018

TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2019–2022
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee
toimi-kauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään
yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Vuodesta 2011 alkaen
seurakuntatalouden tilin-tarkastajana on voinut olla vain rekisteröity tilintarkastaja tai
tilintarkastusyhteisö.
Vuodesta 2016 alkaen tilintarkastajarekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus
(prh.fi/fi/tilintarkas-tusvalvonta.html). Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTtilintarkastaja. Tilintarkastus-yhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTtilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan
tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat,
tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.
Tilintarkastajan valinta kuuluu uudelle, marraskuun seurakuntavaaleissa valitulle ja vuoden
2019 alusta toimintansa aloittavalle, kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Nykyinen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto voivat käynnistää tilintarkastuksen
valintaprosessin, ja tarvittaessa toimeen-panna tarjouskilpailun, jo vuoden 2018 aikana.
Tilintarkastajan koko valintaprosessi voidaan hoitaa myös kevään 2019 aikana. Nykyiset
tilintarkastajat tarkastavat vuoden 2018 tilinpäätöksen keväällä 2019 ja he joutuvat ottamaan
kantaa myös tilikauden päättymisen jälkeisiin tapahtumiin, eikä seurakunta näin ollen joudu
olemaan täysin ilman tilintarkastajaa ennen kuin uudet valitaan.
Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja vai tilintarkastusyhteisö
Tilintarkastajiksi valitaan joko yksi tai useampi varsinainen tilintarkastaja (henkilö) ja yksi tai
useampi varatilintarkastaja (henkilö). Vaihtoehtoisesti seurakuntatalous voi valita
tilintarkastusyhteisön. Seura-kuntatalouden tulee itse arvioida, valitseeko se tilintarkastajaksi
henkilötarkastajan vai tilintarkastusyhteisön. Pienissä seurakuntatalouksissa
henkilötilintarkastajan valitseminen on yleensä tarpeeksi hyvä ratkaisu. Suurimmissa
seurakuntatalouksissa ja seurakuntayhtymissä tilintarkastusyhteisön valitseminen on perusteltua
esimerkiksi siitä syystä, että hallinto, omaisuus ja talous sisältävät usein sellaisia monimutkaisia tilanteita, joissa tilintarkastukselta vaaditaan laajempaa osaamista.
Tilintarkastukseen varattava aika
Kirkkohallitus suosittelee, että pienimmissäkin seurakuntatalouksissa tarkastuspäiviä olisi
vähintään neljä ja tarkastusajankohtia olisi vähintään kaksi.
Tilintarkastuksen kilpailutus
Pienemmissä seurakuntatalouksissa tilintarkastaja voidaan valita ilman tarjouskilpailua.
Tilintarkastuksen palveluhankinta tehdään hankintalain (1397/2016) mukaan, jos kansallinen
kynnysarvo 60 000 euroa (alv 0 %) ylittyy. Ti-lintarkastajapalveluiden kilpailutuksessa
arvioidaan koko valtuustokautta eli yhteenlaskettua neljän vuoden palkkiota.
Pälkäneen seurakunnan tilintarkastuksen on hoitanut viime vaalikaudella tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab ja vastuullisena tilintarkastajana on toiminut Martin Slotte. Martin Slotte on
toiminut Pälkäneen seurakunnan vastuullisena tilintarkastajana syksystä 2011. Hän toimii
Tuokko Tilintarkastus Oy:n palveluksessa 20.10.2015 sakka. Tuokko Oy ei pystynyt
osoittamaan seurakunnalle kirkkolain muutoksen mukaista JHTT-tarkastajaa (jatkossa JHT) ja
sopi Martin Slotten kanssa, että hän voisi jatkossakin toimia Pälkäneen seurakunnan
päävastuullisena tilintarkastajana uuden työnantajansa KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n
puolesta.
Vastuullinen tilintarkastaja Martin Slotte on hoitanut tehtävänsä erinomaisesti ja hänellä on
Pälkäneen seurakunnan tuntemus. Hän on ulkoisen valvonnan hoitamisen lisäksi erityisesti
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kehittänyt seurakunnan sisäisen valvonnan prosessia, jotta se nivoutuu mahdollisimman
saumattomasti ulkoiseen valvontaan.
Martin Slotte esittää, että tilintarkastus käsittää edelleen neljä tilintarkastuspäivää: yksi
tilintarkastuspäivä ennen tilinpäätöksen neuvostokäsittelyä, varsinainen tilintarkastuspäivä
kirkkoneuvoston käsittelyn jälkeen, yksi tarkastuspäivä touko-kesäkuussa (siihen YVkeräyksen tarkastus), syksyllä yksi tilintarkastuspäivä (hallinnon tarkastus). Tilintarkastaja
tekee vuosittain suunnitelman tarkastuksen erityisalueista.
Tilintarkastuspäivän hinta on 630 euroa alv 0%, joka sisältää matkakulut ja muut kulut.
Vuositasolla tilintarkastuksen hinta on 2520 euroa ja koko valtuustokaudella 10 080 euroa alv
0%. Hinta jää alle kilpailutuksen kansallisen kynnysarvon, joka on 60 000 euroa alv 0%.

Päätös:

KPMG Oy Ab osoittaa Pälkäneen seurakunnalle vastuullisen tilintarkastajan ja hänelle
varahenkilön.
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että KPMG Oy Ab
valitaan Pälkäneen seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi valtuustokaudelle 2019 - 2022.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Seuraavaan valtuuston kokoukseen

Muutoksenhaku:

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

Päätösesitys:
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TARJOUS KIINTEISTÖ OY KUKKIANHALTIJAN OSAKKEISTA NRO 1-50

Esittely:

Pälkäneen seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt vuoden 2017 toiminta- ja
taloussuunnitelmaa hyväksyttäessä, että seurakuntaa luopuu osakehuoneistojen omistuksesta ja
aloittaa niiden myynnin vuonna 2017. Talouspäällikkö on lähettänyt 22.12.2016 vuokralaisille
myyntipäätöksestä tiedotteen.
Asunto Oy Kukkianhelmen osakkeiden myynti hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 28.3.2017 ja
asunto myytiin vuokralaiselle.

Kiinteistö Oy Kukkianhaltijan osakkeiden myynti on pitkittynyt. Toimeksianto Aleksi LKV:lle
on allekirjoitettu 9.11.2018. Asunto-osakkeiden velaton hintapyynti on 79.000 euroa.
Huoneisto myydään vuokrattuna.
Tarjoukset määräaikaan 28.1.2019 klo 12 mennessä; Kiinteistö Oy Kukkianhaltija, osakkeet 1150, jotka oikeuttavat huoneiston A 1 (3h+k+s, 75 m2) hallintaan osoitteessa Jänislahdentie 1,
36760 LUOPIOINEN. Omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on suoritettu.
Koko kauppahinta suoritetaan kaupantekohetkellä. Huoneisto myydään vuokrattuna. Ostaja saa
vuokratuoton omistusoikeuden siirtymisestä lukien (seuraavan kuukauden alusta). Ostaja vastaa
yhtiölle suoritettavista vastikkeista ja muista maksuista omistusoikeuden siirtymisestä alkaen.
Kaupanteko 22.2.2019 mennessä.
Tarjoukset:
Olavi Peltonen 73.000 e
Pälkäne
Tuukka Haili 73.500 e
Pälkäne
Saga Silfverberg 75.300 e
(Huoltajat: Jari ja Krista Silfverberg)
Sahamiehentie 36, 05820 HYVINKÄÄ)
Päätösesitys:
Päätös:

Talouspäällikkö esittää kirkkoneuvostolle, että se esittäisi kirkkovaltuustolle tarjouksen
hyväksymistä ja Kiinteistö OY Kukkianhaltijan osakkeiden nro 1-50 myyntiä 75.300 euron
kauppahintaan Saga Silfverbergille.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Seuraavaan kirkkovaltuuston kokoukseen.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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TOIMINTAOHJE SEKSUAALISEN JA SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN SEKÄ
SEKSUAALISEN AHDISTELUN JA HYVÄKSIKÄYTÖN TILANTEIDEN
KÄSITTELYYN JA ENNALTAEHKÄISYYN – TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN
TUOMIOKAPITULIN PÄÄTÖS 12/2018 § 516

Esittely:

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli Kokous 12.12.2018 § 516 Toimintaohje seksuaalisen
ja sukupuolisen häirinnän sekä seksuaalisen ahdistelun ja hyväksikäytön tilanteiden käsittelyyn
ja ennaltaehkäisyyn

Diaarinumero DTAM/427/00.01.05/2018
Esittelijä: Lakimiesasessori Jorma Juutilainen
Perustelut: Tampereen hiippakuntaa varten on syksyllä 2018 valmisteltu toimintaohje,
joka käsittelee seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän sekä seksuaalisen
ahdistelun ja hyväksikäytön tilanteiden käsittelyä ja ennaltaehkäisyä (liite).
Ohjeessa käsitellään mm. sitä, ketkä ovat puuttumisvelvollisia erilaisissa
häirintätilanteissa, ja miten puuttumisvelvollisen tulee käytännössä toimia.
Ohjeessa on myös nimetty neljä yhteyshenkilöä, joiden puoleen
häirintätilanteissa voi kääntyä.
Toimintaohjetta valmistelleeseen työryhmään ovat kuuluneet Jorma
Juutilainen ja Airi Raitaranta tuomiokapitulista sekä Heikki Syrjämäki
Tampereen Perheasiain neuvottelukeskuksesta. Vastaavia ohjeita on aiemmin
laadittu mm. Helsingin ja Lapuan hiippakunnissa.
Esitys: Tuomiokapituli päättää hyväksyä Tampereen hiippakunnan toimintaohjeen
seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän sekä seksuaalisen ahdistelun ja
hyväksikäytön tilanteiden käsittelyyn ja ennaltaehkäisyyn, ja kehottaa
hiippakunnan seurakuntia ja seurakuntayhtymiä käsittelemään toimintaohjetta
työyhteisöissään kevätkauden 2019 aikana.
Päätös: Päätös esityksen mukaisesti.
Toimenpiteet: Pöytäkirjanote ja toimintaohje tiedoksi sähköpostitse hiippakunnan
seurakunnille ja seurakuntayhtymille.
Lisätiedot: Lakimiesasessori Jorma Juutilainen, sähköposti: jorma.juutilainen@evl.fi
Muutoksenhaku Valitusosoitus liitteenä.
Liitteenä 5 on tuomiokapitulin päätös.
Päätöksen mukaisesti tuomiokapituli kehottaa hiippakunnan seurakuntia ja seurakuntayhtymiä
käsittelemään toimintaohjetta työyhteisöissään kevätkauden 2019 aikana.
Päätösesitys:

Ohje on annettu työntekijöille ja käsitelty työntekijäkokouksessa 16.1.2019.
Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Diakonian vastuuryhmä, kappalainen, diakoniatyöntekijät ja kirkkoherra ovat valmistelleet
onnittelukäytäntöjen muutoksen vuoden 2019 alusta.
Kappalainen Janne Vesto:
Pälkäneen seurakunnassa pappi tai diakoniatyöntekijä käy tervehtimässä merkkipäivää viettäviä
seurakuntalaisia 80 ikävuodesta alkaen. Tämän vuoden alussa merkkipäiväkäytännöissä
tapahtuu joitakin muutoksia. Jatkossa merkkipäivää viettäviä lähestytään ensin kirjeitse.
80, 85 ja 90 vuotta täyttäville lähetetään muutamaa viikkoa ennen syntymäpäivää kirje.
Kirjeessä tiedustellaan, toivooko merkkipäiväänsä viettävä, että häntä tullaan tervehtimään.
Päivänsankari voi kutsua papin tai diakoniatyöntekijän käymään syntymäpäiväjuhlaan tai
yksityisesti. Kutsu tapahtuu soittamalla kirkkoherranviraston numeroon 040 7120 560. Tämä
yhteydenotto on hyvä tehdä vähintään viikkoa ennen toivottua ajankohtaa. Myös omainen tai
hoitolaitoksen työntekijä voi ottaa yhteyttä ja sopia asiasta. Yhteyttä voi ottaa myös
sähköpostilla osoitteella palkane.srk@evl.fi.
Yli 90 vuotta täyttäviä käydään tervehtimässä vuosittain. Myös he saavat kirjeen. Kotona asuvia
yli 90 vuotta täyttäviä käydään tervehtimässä syntymäpäivän aikoihin, samalla viikolla.
Diakoniatyöntekijät tiedustelevat asiaa puhelimitse syntymäpäivän alla. Halutessaan
syntymäpäivää viettävä tai hänen omaisensa voi ottaa itse yhteyttä diakoniatyöntekijään.
Laitoksissa asuvia yli 90-vuotiaita tervehditään yleensä laitoshartauksien yhteydessä.

70- ja 75 –vuotta täyttävät kutsutaan vuoden lopulla messuun ja syntymäpäiväjuhlaan
Pälkäneelle tai Luopioisiin Myös muita merkkivuosia täyttävät ovat tervetulleita näihin
juhlahetkiin.
Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Kirkkoneuvoston ohjesääntö
17 §
Kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakunnan edellisen
vuoden toiminnasta käsiteltäväksi valtuustossa yhdessä edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa.
Kertomuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:
1) Yleiskatsaus seurakunnan toiminnan ja talouden kehityksestä päättyneellä tilikaudella;
2) Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta;
3) Tiedot henkilöstöstä;
4) Seurakunnan väkiluvussa tapahtuneet muutokset;
5) Talousarvion mukaisen toiminnan ja talouden toteutuminen;
6) Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus;
7) Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet;
8) Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja toimenpiteetniiden
johdosta; (KJ 9:6)

Kappelineuvoston ohjesääntö 13 § Kappelineuvoston on annettava kirkkoneuvostolle vuosittain
sen määräämään ajankohtaan mennessä kertomus kappeliseurakunnan edellisen vuoden
toiminnasta.
Kertomuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kirkkoneuvoston toimintakertomuksesta.
säädetään ja määrätään
Vastuuryhmien toimintaohje 7. Vastuuryhmän tehtävänä on yhdessä työntekijöiden kanssa
laatia tehtäväalueen toimintakertomus edelliseltä vuodelta tammikuun loppuun mennessä.
Kirkkoherra on antanut työntekijöille ja toimialoille toimintakertomuksen laadintaohjeen
KIRKKONEUVOSTO/kirkkoherra
TOIMINTAKERTOMUKSEN LAADINTAOHJE VUODELTA 2018
Kappelineuvosto antaa toimintakertomuksen kirkkoneuvostolle
Työntekijät antavat toimintakertomuksen omasta vastuualueestaan vastuuryhmäänsä
kuultuaan kirkkoneuvostolle.
Pohjana 2018 toimintasuunnitelma, joka on hyväksytty syksyllä 2017 kirkkovaltuustossa.
Pohjana käytetään kirkkovaltuuston hyväksymää suunnitelmaa. Löytyy kansiosta yhteinen
Toimintasuunnitelma 2018
On toimintakertomus toimialasta, jota seurakunnan alueella tehdään myös seurakuntalaisten ja
muiden työntekijöiden toimesta.
- Kun toimintakertomus on valmis lähetät sen sähköpostissa kirkkoherralle ja tallennat
/yhteinen/toimintakertomukset/2018kansioon nimellä esim. diakonia 2018
RAKENNE
OTSIKKO: TOIMINTAMUODON NIMI
TOIMINTA-AJATUS
HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT
- jäsenet nimeltä mainiten. Pj, vpj, siht.
- vastuuryhmän jäsenten vastuutehtävät
- Kokouksien määrä ja keskeisimmät päätökset/asiat
TUNNUSLUVUT
kirkkoherra lisää kirkon tilastoiden valmistuttua
ei käytetä enää vanhaa 3-6 vuotta vertaavaa taulukkoa
Pöytäkirjan tarkastajien
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Mutta voi kopioida vuoden 2019 kirkkovaltuuston hyväksymästä
toimintasuunnitelmasta luvut. Sisältää 2017 luvut ja 2018 luvut lokakuuhun asti
Muita tunnuslukuja, joita ei ole tilastoissa ja jotka kuvaavat toimintaa, Esim
lähetyskannatus, vapaaehtoisten määrä jne..

KOULUTUS JA NEUVOTTELUPÄIVÄT VUONNA 2018
-Työntekijät
-Luottamushenkilöt
KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2018
Suunnittelussa on otettu huomioon seurakunnan yhteiset tavoitteet
Suunnitteluseminaarin 17.9.2017 tavoitteet
Jumalanpalveluselämän kehittäminen
Jumalanpalvelukset, jossa huomioidaan eri ikäryhmät
Saarnapyhäkoulu
Lapsilähtöisyys
Aikuislähtöisyys
Toisten kohtaaminen: srk-päivä
Leppoisat kirkkokahvit, jossa keskustellaan päivän saarnasta
Jp-teemat muutakin kuin iän mukaan
Teemamusiikki
Tuomasmessu
Uusien asukkaiden kirkkopyhä
Ilmaisun kehittäminen
Vapaaehtoistoiminta: vapaaehtoisten rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja
tukeminen
Pidetään huolta nykyisistä- korva ja olkapää
tehdään ja ollaan yhdessä
Miehet työtehtäviä: lista torikahviossa, joka pitää tehdä
Huomioiminen, kiittäminen, olet tärkeä
Kukkarinki alttarikukille
Tiimin vetäjän varustaminen- Hyvä, että tietää enemmän srk:n
kokonaisuudesta
Jos joku ilmoittaa halunsa tehdä jotain, pitää heti olla tarjota tehtävä
Ei tyrmätä uuden ihmisen ehdotuksia
Ohimennen kysyminen
”Oikea henkilö” kysymään
Lupa jäädä pois, projektit
Miten ylläpidetään myönteistä ilmapiiriä
Työelämän muutoksen huomioonottaminen
Imagon luominen: seurakunta tarvitsee teitä
Tiekirkossa uusia ihmisiä- potentiaalia?
Puutelista paremmin esille: tiedotuslehteen
Seurakunnan jäsenyyteen sitouttaminen ja uusien jäsenien rekrytointi
Tuetaan nuorten aikuisten ja isosikäisten osallistumista
Mökkiläiset
poismuuttaneet nuoret
uudet asukkaat- kirkkopyhä, tutustuminen
Pyydetään rohkeasti tekemään
Jäsenedut – liitelehti
Houkuttelevuus
Vanha teema ”ajasta aikaan”
Seurakunta näkyy kylällä, tapahtumissa
Seurakunnan ilmoitus SydänHämeen lehden alkusivuille
Nettisivut, vastuuihmiset näkyviksi
Kohuihin vastakaikua
Turvallisuus
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Toivon näkökulma
Lähetystyö alkaa kotiovelta- omasta työpaikasta ja naapurista

Talouden tasapainottaminen - Mistä luovutaan?
Luopioisten seurakuntakeskus / Pälkäneen seurakuntatalo
Maaomaisuus
Kirkot
Työntekijöistä
Kalliit lämmitysjärjestelmät
Onkkaalan toiminta pappilaan- tilankäyttösuunnitelma
Mitä kirkolle saa tehdä
Miten luovutaan?
Kuka ostaa kirkon tai seurakuntatalon?
Kunnossa oleviin rakennuksiin satsataan
Yhteistyö kunnan kanssa
Vastataan miten päätavoitteet on toteutunut toimialalla
TOIMIALAN OMIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2018
- Vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta päätavoitteet kirjataan tähän ja jokaisen
tavoitteen kohdalla vastataan muun muassa
- Saavutettiinko tavoitteet?
- Onko menty tavoitteiden suuntaan?
- Mikä toteutui suunnitelman mukaisesti?
- Mikä ei toteutunut?
- Miksi ei toteutunut?
- Mitä sellaista toteutui, mitä ei suunniteltu?
- Lyhyt kuvaus toiminnasta vastauksena miten tavoitteet ja käytännön toteutus
on toteutunut !
TOIMINNAN ARVIOINTI
- vastuuryhmä ja kappelineuvosto laativat tämän kokouksessa
- Toimialan ja vuoden 2018 toiminnan vahvuudet, heikkoudet, kehittämisen paikat,
tavoittavuus
- Arvioinnin tulee olla todellista, kriittistä, rehellistä.
- Työntekijöiden ja seurakuntalaisten, luottamushenkilöt, näkökulma
- Arvioinnin tarkoituksena on saada palautetta seuraavalle suunnittelukaudelle mahdollisten
uusien tavoitteiden antamista ja entisten tavoitteiden täsmentämistä varten.
- Mahdolliset johtopäätökset ja kehittämistoimenpiteet tulevalle suunnittelukaudelle
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
- työalan talousarvion toteutuminen, ylitys, alitus, riittävyys. Perusteet?
- tiedon saa talouspäälliköltä/taloussihteeriltä.
Päätösesitys:

Annetaan kirkkoneuvostolle 31.1.2019 mennessä.
Hyväksytään toimintakertomuksen laadintaohje

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi työntekijöille.

Muutoksenhaku:

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

RUOTSIN KAROLIINISESSA INSTITUUTISSA OLEVAT PÄÄKALLOT

Esittely:

Seurakuntaan saapunut sähköposti 14.12. 2018

Hyvät Enon, Pielaveden, Pälkäneen ja Rautalammin kirkkoherrat:
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Seurakuntienne alueelta on v. 1873 käyty ruotsalaisten "rotututkijoiden" toimesta ryöstelemässä
vainajia ja heidän ruumiinosiaan näiden haudoista. Olemme nyt vaatimassa suurinta osaa näistä
jäämistöistä yhä edelleen hallussaan pitävältä Karoliiniselta instituutilta Tukholmassa, että tämä
palauttaisi rikollisin keinoin haudoista ryöstetyt vainajat ja näiden jäämistöt takaisin hautoihinsa
kotikuntiensa kirkkomaiden multaan.
Alla on kuvaus vaatimuksestamme sekä kopio kirjelmämme tekstistä. Haluaisitteko liittyä
kirjeen allekirjoittajien joukkoon? Jos tunnette tämän vaikeaksi virka-asemanne puolesta, voitte
toki allekirjoittaa kirjeen myös yksityishenkilönä.
Asiaa voi tiedustella myös kirkkohallitukselta, jossa siitä on tietoinen mm. maankäyttöpäällikkö
Harri Palo (harri.palo@evl.fi) sekä hallinto-osaston johtaja kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja
(pirjo.pihlaja@evl.fi)
Vastaan mielelläni lisätiedusteluihin myös itse (yhteystiedot alla). Parhain terveisin
Timo Lyyra sosiologi, ent. teologi (vuosikurssi -81), Göteborg
Sähköposti 18.12.2018
Hei!
Kuten jo aiemmin kerroin, olemme jättämässä Karoliiniselle instituutille nyt keskiviikkona
19.12. kirjeen, jolla vaadimme Karolinskan hallussa olevien Suomesta hautaryöstettyjen
vainajien jäämistöjen palauttamista takaisin kotikyliensä kirkkomaihin. Ilmoitit silloin haluavasi
ehkä olla mukana kirjeen allekirjoittajien joukossa.
Kirjeen teksti on ohessa. Voisitko ystävällisesti lukaista sen läpi ja ilmoittaa viimeistään
tiistaiaamuna klo 10 mennessä (Suomen aikaa), merkitsemmekö sinut mukaan yhdeksi sen
allekirjoittajista?
Valitettavasti emme ehdi käännättää tekstiä virallisesti suomeksi. Kirjeessä todetaan kuitenkin
vähän vapaamuotoisemmin seuraavaa:
1) Vaadimme Karolinskaa (KI) palauttamaan jäämistöt Suomeen toisaalta vainajien
mahdollisten sukulaisten, historiallisten naapureiden sekä samoista kotikylistä peräisin olevien
maanmiesten (ja -naisten) ominaisuudessa, toisaalta ruotsinsuomalaisina
ihmisoikeusaktivisteina. Myös meille ruotsinsuomalaiseen vähemmistöön kuuluville olisi
vainajien palautus merkitävä ele kansallisen sovintoprosessin kannalta täällä Ruotsissa:
haudoistaan ryöstettyjä maanmiehiämmehän käytettiin aineistona tarkoitusperiin, joiden
seurausvaikutuksista olemme joutuneet vielä tänäkin päivänä kärsimään.
Jäämistöjen palauttamiseen tulee ryhtyä välittömästi aloittamalla ensin työ vainajien
henkilöllisyyden selvittämiseksi (ml. heidän kotikylänsä; vain kolmella vainajalla on säilynyt
nimet jäämistöjen mukana) yhteistyössä suomalaisten viranomaisten ja kenties Suomen kirkon
seurakuntien kanssa. Jäämistöt tulee palauttaa kotiseurakuntiinsa ilman enempiä viivyttelyjä.
(Vainajien jäämistöjä on KI:n hallussa siis 82 kpl, ja ne on ryöstetty Enon, Pielaveden,
Pälkäneen ja Rautalammin kirkkomailta Karoliinisen instituutin henkilöstöön kuuluvien
rotututkijoiden Suomeen tekemän "aineistonkeuumatkan" yhteydessä v. 1873.)
2) Vaadimme KI:ta myös esittämään anteeksipyynnön sekä kirjeen allekirjoittaneille tahoille
että heidän edustamilleen ryhmille (vainajien mahdolliset sukulaiset ja samoista kylistä kotoisin
olevat maanmiehet ja -naiset, ruotsinsuomalaisten kansallinen vähemmistö Ruotsissa). Tämä
syystä, että:
- KI on viivytellyt asiassa tarpeettomasti eikä ole esim. tiedottanut jäämistöjen ryöväämisestä,
olemassaolosta sekä säilytyksestä KI:ssa edustamillemme ryhmille eikä suomalaisille
viranomaisille, seurakunnille sekä Suomen kansalaisille;
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- KI on viivytellyt asiassa toimintaan ryhtymisessä senkin jälkeen, kun se on
ruotsinsuomalaisten aktivistien ja mahdollisia omaisia edustavien tahojen toimesta tuoto esille
ja sen nimenomaiseen tietoon;
- KI on silminnäkijöidenkin mukaan jo pitkään säilyttänyt jäämistöjä vainajien muistoa ja arvoa
kunnioittamattomalla tavalla sekä käyttänyt näitä epäeettisiin tarkoitusperiin, joilla on ollut
huomattavia negatiivisia seurausvaikutuksia useille väestöryhmille, mukaan lukien Ruotsin
kansalliset vähemmistöt kuten maan ruotsinsuomalaiset (ruotsalaiset rasistiset rotuteoriat, joita
vaikutus maassa jatkui 70-luvulle asti).
Kirjeen allekirjoittajina ovat paitsi pari-kolmikymmenpäinen joukko vainajien mahdollisia
omaisia ja heidän samoilta paikkakunnilta kotoisin olevia naapureitaan, kylänmiehiään/naisiaan ja maanmiehiään/-naisiaan, myös jäämistöjen palauttamista ajavan komitean jäseniä,
tutkijoita mm. Lundin ja Uppsalan yliopistoista sekä ruotsinsuomalaisten nuoriso- ja
vanhempainjärjestöjen sekä Ruotsin suomalaisen opettajaliiton puheenjohtajat.
Toivomme siis Sinunkin tulevan tuohon joukkoon mukaan.
Ota ystävällisesti yhteyttä (tlyyra@gmail.com, +46762834934), jos toivot lisätietoja tai asiasta
on kysyttävää
Parhain terveisin
Kommittén för återlämnandet av finska kvarlevor
Toimeenpaneva komitea:
Andreas Ali Jonasson, Tumba
Sirpa Humalisto, Alby
Stellan Beckman, Södertälje
Timo Lyyra, Göteborg

KIRJE KAROLIINISELLE INSTITUUTILLE
Kommittén för återlämnandet av finska kvarlevor
c/o Andreas Ali Jonasson
Nedergårdsvägen 9
147 40 Tumba
0722-649260
antte84@gmail.com
9 december 2018
Karolinska institutet
Universitetsförvaltningen (UF)
Enheten för medicinens historia och kulturarv
Eva Åhren, Enhetschef
171 77 Stockholm
Önskan om repatriering av finska kvarlevor
Vi, undertecknade
• möjliga släktingar till de döda finska vars kvarlevor förvaras i Karolinska institutets
lokaler,
• bybor och grannar till desamma,
• finska myndigheter,
• sverigefinska minoritetsföreträdare, aktivister och intresseorganisationer,
• forskare vid svenska och finska universitet samt
• medlemmar i Kommittén för återlämnandet av finska kvarlevor,
vill med detta brev upplysa ansvariga vid Karolinska institutet (KI) om vårt krav om
repatriering av de finska
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kvarlevor som hålls i KI:s ägo.
Största hänsyn och störst intresse för en repatriering av de finska kvarlevorna måste självklart
tillfalla släktingarna till kvarlevorna och de berörda församlingarna. Sett till vad syftet med
bortförandet av kvarlevorna var och vad kvarlevorna kom att användas till, är en repatriering
dock också av intresse för den nationella minoriteten sverigefinnarna i stort, som en del av en
försoningsprocess. Repatriering av våra landsmäns, släktingars och grannars kvarlevor bör
inledas som ett uttryck för viljan att erkänna historiska missförhållanden
och oförrätter.
Vi kräver
• att Karolinska institutet inleder arbetet med att identifiera kvarlevorna och de byar varifrån de
togs,
förslagsvis i samarbete med berörda myndigheter i Finland;
• att de finska kvarlevorna som förvaras vid KI återförs skyndsamt till sina respektive
hemförsamlingar i
Finland;
• att Karolinska institutet formulerar en ursäkt riktad till undertecknade och de grupper
undertecknade
företräder, m.a.o. släktingar och sverigefinnar, för att
• ha dröjt med att upplysa berörda parter, m.a.o. sverigefinnar och finländska
myndigheter och
• medborgare, däribland församlingar samt släktingar till kvarlevorna, om kvarlevornas
bortförande,
• existens och förvaring vid KI;
• ha dröjt med att inleda samarbete med berörda parter om kvarlevornas framtid;
• under lång tid förvarat stulna kvarlevor, enligt vittnesmål under ovärdiga förhållanden,
och som
• institution använt dessa i en synnerligen oetisk forskning som fått stora konsekvenser
för flertalet
• grupper, inte minst sverigefinnarna och Sveriges nationella minoriteter.
Sverige och Finland, december 2018:
Kommittén för återlämnandet av finska kvarlevor:
Stellan Beckman, forskningsassistent vid Södertörns högskola och Mångkulturellt Centrum i
Fittja, Södertälje, Sverige
Andreas Ali Jonasson, initiativtagare till Kommittén för återlämnandet av finska kvarlevor,
Tumba, Sverige
Sara H. Lahtinen, Stockholm, Sverige
Timo Lyyra, sociolog, Göteborg, Sverige
Myndigheter i Finland:
Pälkäne församling (Jari Kemppainen, kyrkoherde, kyrkomötesledamot och vice ordf.,
Tammerfors stifts
stiftsfullmäktige), Tammerfors stift, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Möjliga släktingar till kvarlevorna boende i, tidigare boende i eller bördig från de byar
varifrån kvarlevorna tagits
(byn inom parentes):
Markku Forss, Tavastehus, Finland (Pälkäne)
Sirpa Humalisto, ordförande, RSO/SFiL Sveriges Finska Lärarförbundet, Botkyrka, Sverige
(Eno)
Tapani Humalisto, Botkyrka, Sverige (Pälkäne)
Nina Jakku, doktorand i religionshistoria Lunds universitet, Lund, Sverige (Pälkäne)
Jani Koskinen, språkvetare, Helsingfors universitet, Helsingfors, Finland (Pielavesi)
Marjaana Lehmonen Nilsson, folkhögskollärare och översättare, Årsta, Stockholm, Sverige
(Rautalampi)
Merituuli Lukkari, Helsingfors, Finland (Eno)
Iiro Malinen, Esbo, Finland (Pielavesi)
Aleksi Markkanen, Göteborg, Sverige (Rautalampi)
Riitta Matilainen, postdoktoral forskare, Helsingfors Universitet, Helsingfors, Finland
(Rautalampi)
Pentti Niskanen, Pielavesi, Finland (Pielavesi)
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Satu Nyström, Eskilstuna, Sverige (Rautalampi)
Lauri Pietikäinen, Gisløy Vesterålen, Norge (Pielavesi)
Raija Piironen, Huddinge, Sverige (Eno)
Eeva Remes, Södertälje, Sverige (Savolax)
Markus Söderman, fil. mag., språkvetare, Esbo, Finland (Pälkäne)
Erkki A. Tikkanen, Nastola, Finland (Pielavesi)
Riitta Utriainen Ilvonen, Göteborg, Sverige (Rautalampi)
Mari Väänänen, Pielavesi, Finland (Pielavesi)
Sverigefinska intresseorganisationer:
FÖRSVAR – Föreningen för sverigefinska föräldrar i Göteborg (Timo Lyyra, ordf.; Tiina
Männistö-Funk, vice ordf.)
SFU Sverigefinska ungdomsförbundet (Ella Turta, förbundsordf.; Alice Kyander, vice ordf.)
Forskare vid svenska och finska universitet:
Satu Gröndahl, docent, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
Tobias Hübinette, docent, lärare och forskare vid Institutionen för språk, interkultur och
litteratur, Karlstads universitet,
Karlstad, Sverige
Pia Laskar, idéhistoriker, forskare verksam vid Statens historiska museer, Stockholm, Sverige
Tove Skutnabb-Kangas, fil. dr, docent, Åbo Akademi, Åbo, Finland
Annika Teppo, docent, universitetslektor, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige
Andra:
Tapani Lyyra, medicinalråd, S:t Michel, Finland
Olavi Ojala, Kempele, Finland (ättling i rakt nedstigande led till Anders och Gustaf Retzius)Leo
Ylitalo, författare, Göteborg, Sverige
Kristian Borg Tukholmasta kävi 11.12.2018 kävi Pälkäneellä esittelemässä asiaa.
Kirkkoherra allekirjoitti vetoomuksen 18.12.2018 neuvoteltuaan asiasta kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja Kirsi Urkon kanssa 17.12.2018
Karoliininen instituutti on ottanut asian käsittelyyn
Asia on ollut laajasti tiedotusvälineissä
Iltalehti
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/70e03f58-99e3-4138-8bd5-c3268449d381
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/fbcba162-41a2-408b-8382-5123de3b9fe5
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/3164d168-be5c-42ff-8eb6-06a0eb4f0149
Kotimaa
https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/karoliininen-instituutti-kasittelee-ruotsinsuomalaistenvetoomuksen-aktivistit-toivovat-ministerio/?fbclid=IwAR28ITS9YWFCT-I6yuClDys0uAgY7jAG-5JxtQFLveiqE3X7ejvkIrlw7c
https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/palkaneelta-vietiin-ruotsiin-rotuopin-tutkimiseksipaakalloja-ne-halutaantakaisin/?fbclid=IwAR0Ek9XwfGoP9udd5qW9JIWW4P6NcLtm_A3yIDQUnXqryErIDVg_zN6tWs
Aamulehti
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https://www.aamulehti.fi/a/201383739?c=1527147814695&fbclid=IwAR3_e1q6HDG9kRs7y8tz2jHGeZWHp_nLYmgHTbbzZnZrOI7pYxMQUz4JxE
Sydän-Hämeen lehti
https://shl.fi/2018/12/19/ihan-kasittamaton-juttu-kadonneiden-paakallojen-tapaus-toikristian-borgin-palkaneelle/
ruotsalaista uutisointia asiasta
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=7117937&fbclid=IwAR3gxa
BS1vMlnPOTlrZISJsCXcFLuM_LDnrndgAltVdewhwnKeoYsTicoGI
https://www.svt.se/nyheter/uutiset/aktivistiryhma-vaatii-suomalaiskallojenpalauttamista?fbclid=IwAR3T6nve5mfwEbutQCSVo2_fQ70M3BkP638oU7KByP3riOxVwDSveH3f14
https://www.svt.se/nyheter/uutiset/aktivistiryhma-vaatii-suomalaiskallojenpalauttamista?fbclid=IwAR3vnQleY61PxJMdbxW6I5gWG87u6IvEG8tilhlJp_kObjIQAWSLg9D6_Y
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=7109036&fbclid=IwAR0Vzx
D3OB5dcYAlmZ2U8lqRBN7BItr0ZHBvv-TW5W-TtYWxCwSy6r5PA6M (kaksi ääniklippiä,
joista pidempi löytyy jutun alta)
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=7116997&fbclid=IwAR08du
o8-3U6vX14UdpgWL3LJn-Ku7-FSBLp-OEkYFJW-1TZDKBZPMPVvj8
https://www.etc.se/inrikes/kravet-aterfor-kis-skallar-till-finland?fbclid=IwAR1v_BgACfyLOOzHE4C_2wfzzPFOJvZp2hhEWkmv65QPckRQIyPHpV7ENQ
Päätösesitys:

Hyväksytään kirkkoherran viranpuolesta allekirjoittama vetoomus

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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PIISPA MATTI REPO 60 VUOTTA

Esittely:

Arvoisa vastaanottaja

Lämpimästi tervetuloa torstaina 7. maaliskuuta 2019 Tampereelle viettämään kanssamme
yhteistä juhlaa piispa Matti Revon täyttäessä 60 vuotta!
Kiitos, että olet osaltasi jo ollut valmistamassa tätä juhlaa ja antanut panoksesi Yksi, pyhä,
yhteinen -juhlakirjan hyväksi, joka on yllätyslahja päivänsankarille.
Toivottavasti pääset mukaan iltapäivän juhlaseminaariin, jossa kirja julkaistaan.
klo 10 – 15 Syntymäpäivävastaanotto Tampereen piispantalossa (Pyynikintie 9).
Yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat halutessaan varata onnitteluajan (3 min).
Pyydämme ystävällisesti mainitsemaan ilmoittautumislomakkeessa toivomanne onnitteluajan ja
onnittelijoiden lukumäärän.
klo 15.00 alkaen Kirkon apostolinen missio tänään - piispa Matti Revon 60-vuotisseminaari
Olympiakorttelissa, Satakunnankatu 10, Tampere.
Valitettavasti onnitteluaikoja ja seminaaripaikkoja on rajallisesti, joten ilmoittauduthan
mahdollisimman pian, viimeistään 31.1.2019 tämän linkin kautta.
Juhlapäivä päättyy yhteisessä iltamessussa, jonne kaikki mahtuvat varmasti mukaan!
klo 18.00 Messu Tampereen tuomiokirkossa (Olympiakorttelista n. 250 metriä kävellen)
Lämpimästi tervetuloa!
Ari Hukari
hiippakuntadekaani
Päätösesitys:
Päätös:

Seurakuntaa edustavat piispan juhlassa kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kirsi Urkko,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Matti Huomo, talouspäällikkö ja kirkkoherra.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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KUNTA JA SEURAKUNTA PAIKALLISEN HYVINVOINNIN EDISTÄJINÄ

Esittely:

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 19/2018
Kunnat ja seurakunnat elävät erilaisten yhteiskunnallisen ja ihmiselämän muutoksen keskellä.
Paikallis-yhteisöjen on itsekin muututtava samalla kun ne luotsaavat eteenpäin ihmisiä
muutosten myllerryksessä. Muutoksissa tarvitaan myös pysyvyyttä, siksi vanhoja hyviä
toimintamuotoja ei voida ainoastaan uudistumisen takia unohtaa. Kunta ja seurakunta kulkevat
ihmisen rinnalla ja muuttuvat ihmisen tarpeiden mukaan, samalla tarjoten pysyvyyden turvaa.
Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä -julkaisu on ilmestynyt. Lähetämme
ohessa teille linkin julkaisuun tutustumista varten.
Julkaisun voi linkin takaa ladata maksutta e-kirjana. Linkki:
http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3552

Kunnalla ja seurakunnalla on yhteistyöstä pitkä ja hyvä kokemus. Kirja tarkastelee kunnan ja
seurakunnan yhteistyön historiaa ja nykytilaa ihmisten elämänkaaren eri vaiheiden kautta.
Maakunta- ja sote-uudistuksen toteutumismuodosta riippumatta tulevaisuudessa kunnan ja
seurakunnan kumppanuus jatkuu. Samalla se parhaimmillaan laajenee ja syvenee yhä uusien
verkostojen kanssa. Tulevaisuuden yhteiskunta on entistä enemmän verkostoyhteiskunta.
Paikallisessa verkostossa julkiset toimijat, yritykset, yhdistykset, neljännen sektorin
kansalaisryhmät, naapurustot, perheet ja yksittäiset kun-talaiset rakentavat ja toimivat yhdessä
arjen palvelujen ja lähipiirin kehittämisen parissa. Paikallisyhteisö on ihmisten verkosto.
Julkaisu antaa kuntien ja seurakuntien luottamushenkilöille ja viranhaltijoille useita malleja
tehdä vuorovaikutteista yhteistyötä. Se sisältää kuvauksia hyväksi koetuista yhteistyön
käytännöistä. Kirjan loppuosassa esitetään johtopäätöksiä ja suosituksia. Nähdäksemme
julkaisu sopii erityisen hyvin uusien luottamushenkilöiden perehdytykseen ja käyttöön.
Toivomme, että kirja voisi palvella seurakuntia. Se voi toimia esimerkiksi kuntayhteistyöhön
liittyvien keskustelujen virittelijänä ja suunnitelmien innoittajana.
Lisätietoja julkaisusta, tulevaisuuden kuntayhteistyön mahdollisuuksista sekä Maakunta- ja
sote-uudistuksen vaikutuksista kirkkoon antaa tarvittaessa projektipäällikkö Terhi Kaira, p. 050
326 3012.
KIRKKOHALLITUS
Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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VAATIMUS TEKOPOHJAVESILAITOKSEN RAKENTEIDEN POISTAMISEEN PÄLKÄNEEN

SEURAKUNNAN OMISTAMILTA MAA-ALUEILTA

Esittely:

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 30.8.2018 kumonnut hallinto-oikeuden antaman
päätöksen tuotantoalueen 3 osalta ja määrännyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
asiassa antaman hylkäyspäätöksen Tavase Oy:n hakemuksesta voimaan (AVl:n päätös nro
72/2015/2). AVl:n päätöksessä todetaan, että tämän asian ratkaisuun sidotut käyttöoikeudet
raukeavat, kun päätös saa lainvoiman. KHO:n päätös sai lainvoiman heti sen antamisen
jälkeen 30.8.2018.
Näin ollen Tavasen käyttöoikeudet ovat rauenneet KHO:n päätöksen antamisen jälkeen.
Tavase Oy:llä ei ole enää oikeutta pitää tekopohjavesilaitoksen käyttöön tarkoitettuja
rakenteita Pälkäneen seurakunnan omistamilla mailla.
Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvosto edellyttää, että rakenteet poistetaan ja alueet
ennallistetaan 1.3.2019 mennessä.

Päätös:

Liite 7 Pälkäneen kunnanhallituksen esityslista 24.1.2019
Liite 8 Yksityisten maanomistajien vaatimus
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy edellä olevan vaatimuksen ja tieto
vaatimuksesta toimitetaan Tavase Oy:lle
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Toimitetaan Tavase Oy:lle

Muutoksenhaku:

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

Päätösesitys:
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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 14.1.2019

Esittely:

1§
KOKOUKSEN AVAAMINEN
2§
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
3§
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI
Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Urkko
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
4§
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin Esko Peltonen
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
5§
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
6§
TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
7§
SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VAALI 2019 -2022
8§
Valittiin ensin varsinaiset jäsenet ja sitten heille varajäsenet:
Matti Huomo
Paula Suksia
Esko Peltonen
Taina Aspila
Kirsi Saarinen
Tero Ahlqvist
Valinnat olivat yksimieliset.
9§

KIRKKONEUVOSTON VAALI 2019 - 2020
Kirkkoneuvosto valitsi Tiina Kokkola ehdotuksesta kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajaksi Matti Huomon
2. Valittiin neuvoston varsinaisiksi jäseniksi Tiina Kokkolan ja Esko Peltosen
esityksestä ja eri vaalissa henkilökohtaiset varajäsenet Tiina Kokkolan ja Esko
Peltosen esityksestä:

1.

varsinainen jäsen
Matti Aaltonen
Tero Ahlqvist
Leena Eerola
Jukka Lehto
Kati Pinola
Kirsi Saarinen
Paula Suksia

Valinnat olivat yksimieliset.

henkilökohtainen varajäsen
Tomi Hämäläinen
Seppo Rinne
Anna-Maria Henriksson-Helmikkala
Taina Aspila
Tiina Kokkola
Eliisa Lahtinen
Eija Lankinen
varapuheenjohtajan henkilökohtainen
varajäsen
Jaakko Simola

LUOPIOISTEN KAPPELINEUVOSTON VAALI 2019 - 2022
10 §
Esko Peltosen esityksestä kappelineuvoston varsinaisiksi jäseniksi ja heidän varajäseniksi
valittiin:
varsinaiset jäsenet
Tero Ahlqvist
Eija Lankinen
Tomi Riihiranta
Seppo Rinne
Kirsi Saarinen
Leena Vierikka
Valinnat olivat yksimieliset.

henkilökohtaiset varajäsenet
Esko Peltonen
Paula Suksia
Pertti Salminen
Jukka Pehkonen
Eliisa Lahtinen
Sanna Viukari

ILMOITUSASIAT
11 §
Seuraavat kokoukset:
17.2. valtuustokauden avausmessu klo 10 Pälkäneen kirkossa ja sen jälkeen valtuuston kokous
Pälkäneen seurakuntatalolla.
20.5. Luopioisten seurakuntatalo klo 18.
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Aineisto lähetetään vain sähköisesti myös valtuustolle. Paperisen version haluava lähettää
sihteerille pyynnön.
12 §
13 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston päätökset ja varmistaa niiden täytäntöönpanon.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
22/2018 Kirkon säädöskokoelma nro 127 kirkkohallituksen päätös vaativien erityistehtävien
edellyttämistä kirkon erityiskoulutuksista
22/2018 liite Kirkon säädöskokoelma nro 127 Kirkkohallituksen päätös vaativien
erityistehtävien edellyttämistä kirkon erityiskoulutuksista

21/2018 Hautauslupaa koskeva muutos kuolemansyyn selvittämisestä annettuun asetukseen
20/2018 Uuden etu- ja sukunimilain vaikutukset vuodenvaihteessa
19/2018 Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä
18/2018 Tietosuojalaki voimaan 1.1.2019
Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Yleiskirje A9/2018
Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2019 lukien
Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2019 lukien
Matkakustannusten korvaukset 2019
Yleiskirje A8/2018
Luottamusmieskoulutus vuonna 2019
Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna 2019
Viranhaltijapäätökset 4.12.2018 – 18.1.2019 liite 6
Seuraavat kokoukset:
Kirkkovaltuusto:
17.2. valtuustokauden avausmessu klo 10 Luopioisten kirkossa ja sen jälkeen valtuuston
kokous Luopioisten seurakuntakeskuksessa.
20.5. Luopioisten seurakuntatalo klo 18.

Päätösesitys:

Kirkkoneuvosto:
Sovitaan kevään kirkkoneuvoston ajankohdat.
18.2. klo 18 Pälkäneen seurakuntatalo
25.3. klo 18, paikka ilmoitetaan myöhemmin
9.4. klo 18 paikka ilmoitetaan myöhemmin
13.5. klo 18 paikka ilmoitetaan myöhemmin
Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN

Esittely:

Päätösesitys:

Kirkkoneuvoston tekemästä päätöksestä tehdään oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista (KL 24:9,1)
Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta
(KL 24:5)
Tarkemmat ohjeet pöytäkirjanlopussa olevassa oikaisuvaatimusohjeessa
Hyväksytään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.05.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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Pälkäneen seurakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Kokouspäivämäärä 28.1.2019 Pöytäkirjan pykälä 31

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:
1,2,3,4,5,6,16,20,21,22,23,24,25,26,29,31,32,33,34.
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:
7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,27,28,30.
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:
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 kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
• Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Pappilantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Postiosoite: Pappilantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Telekopio: 03-5342689
Sähköposti: palkane.srk@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät:
1,2,3,4,5,6,16,20,21,22,23,24,25,26,29,31,32,33,34.
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

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000 € tavarat ja palvelut, 500.000 € käyttöoikeussopimukset, 400.000 € terveydenhoito– ja
sosiaalipalvelut ja 150.000 € rakennus– ja käyttöoikeusurakat, 500.000 € käyttöoikeusurakat, 60.000 € suunnittelukilpailut.
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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:
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
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

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
30 päivää

• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
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
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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).
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
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:

Valitusaika
14 päivää

Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

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

