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YHTEENSÄ
Kirsi Urkko, kirkkovaltuuston pj x
MUUT OSALLISTUJAT Esko Peltonen, kirkkovaltuuston vpj
Janne Vesto, kappalainen x
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PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila
MUUT SAAPUVILLA OLEVAT
KÄSITELLYT ASIAT ( §§ ) 62 § - 81 §
ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja Jari Kemppainen

Pöytäkirjanpitäjä Kristel Muru-Tanila

Pvm 9.4.2019

Pvm 9.4.2019

Matti Huomo

Kirsi Saarinen

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAMINEN

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 11.4.2019
PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN lähtien. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
4.4. / 2019

− 25.4 / 2019 välisenä aikana (vähintään 14 päivää).

Todistaa Pälkäneen
Kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

25.4 / 2019 Jari Kemppainen, kirkkoherra
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KOKOUKSEN AVAAMINEN

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen19.25.
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 3.4.2019.

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 Huomo ja Kirsi Saarinen.

Päätös:

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

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 11.4.2019 lähtien. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla.
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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:

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

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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KESÄKAUDEN 2019 KOLEHTISUUNNITELMA

Esittely:

Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti
kirkon ja seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL
4:2, 2).

Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto
tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista
kolehdeista (KJ 2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesäja syyskausi). Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät
kolehdit. Kirkkohallitus päätti vuoden 2018 tapaan myöskin vuodelle 2019, että suomenkieliset
hiippakunnat voivat määrätä kaksi kolehtia.
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei
ole erityisen painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Kirkkohallituksen
täysistunto on 25.5.2011 antanut edellä mainitusta erityisen painavasta syystä tapahtuvasta
kolehdin kantopäivän siirrosta seuraavan tarkentavan ohjeen:
Hallintokäytännössä kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä kolehteja on voitu
siirtää, mikäli kyseiselle sunnuntaille on suunniteltu seurakunnan erityistä kirkkopyhää, jolloin
halutaan kantaa kolehti kyseisen päivän mukaisesti. Toisena erityisenä perusteena on saatettu
käyttää paikkakunnalla tapahtunutta onnettomuutta tai vastaavaa, jolloin kolehti on haluttu
kerätä onnettomuuden uhrien auttamiseksi. Määrätty kolehti tulee tällöin kerätä ensimmäisenä
mahdollisena painoarvoltaan vastaavana kolehtipäivänä. Hyvään hallintoon kuuluu, että
kolehtipäivän siirrosta ilmoitetaan kirkkohallitukselle. Tämä ilmoitus voidaan tehdä
osoitteeseen terhi.kiuru@evl.fi
Kolehtisuunnitelma koskee seurakunnan jumalanpalveluksia, jotka vietetään pyhäpäivän
jumalanpalveluksena ja toteutetaan kirkkokäsikirjan pääjumalanpalveluksiin tarkoitetun kaavan
mukaan. Seura-kunnassa voi olla useita pääjumalanpalveluksia, joissa kaikissa on noudatettava
määrättyjen kolehtien suunnitelmaa.
Kirkkohallituksen täysistunto on vuonna 2011 antanut tätä koskevan ohjeen. Ohje on
luettavissa kolehteja koskevasta yleiskirjeestä 19/2011 Sakastin internetsivuilta.
Joissakin seurakunnissa on yleistynyt tapa kerätä kolehteja oman seurakunnan toimintaan,
kuten nuorisotyön projektien rahoittamiseen. Kirkkohallitus kiinnittää huomiota siihen, että
kolehdin alkuperäinen tarkoitus on kirkkomme käytännössä liittynyt erityisesti hädässä ja avun
tarpeessa olevien auttamiseen. Tämän vuoksi ei ole suotavaa kerätä kolehtia seurakunnan
lakisääteisten perustehtävien toteuttamiseen, jota varten on olemassa kirkollisvero.
Kirkkohallitus korostaa huolellisuuden ja turvallisuuden tärkeyttä kolehtivarojen käsittelyssä.
Seura-kunnan taloussääntö velvoittaa kirkkoneuvoston antamaan ohjeet ko. varojen
vastaanottamisesta. Kirkkohallitus, Kirkon Ulkomaanapu ja eräät järjestöt toimittavat
seurakunnille viitenumeroluettelon tai pankkisiirtolomakkeet, joilla ko. kolehdit tilitetään, tai
ilmoittavat kullekin kolehdille oman viitenumeron. On tärkeää, että kussakin tilityksessä
käytetään oikeaa viitenumeroa.
Kirkkohallitus valvoo, että Kirkkohallitukselle ja tuomiokapituleille tilitetään kaikki niille
määrätyt kolehdit. Kirkkohallitukselle ja tuomiokapituleille kerättäviä kolehteja ei seurakunta
itse saa tilittää keräysaiheeseen liittyville järjestöille.
Kolehdit tilitetään viivytyksettä saajan tilille. Jos tilitettävälle kolehdille ei ole viitenumeroa,
pankkisiirron viestiksi on merkittävä kolehtipäivä, kolehdin käyttötarkoitus ja
seurakuntayhtymässä seurakunta, jossa kolehti on kannettu.
Tilintarkastajia kehotetaan kiinnittämään huomiota siihen, että kolehdit kannetaan
kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin antamien määräysten ja seurakunnassa laaditun
kolehtisuunnitelman mukaisesti ja tilitetään määräyksiä noudattaen.
Saajien on ilmoitettava kolehdin tuotto kirkkohallitukselle 1.5.2020 mennessä.
Kirkkoherra on laatinut kolehtisuunnitelman kesäkaudelle 2019:
su 5.5.
2. sunnuntai pääsiäisestä
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Hyvä Paimen
Toivoa naisille mediatyöhön Aasiassa, Lähi-idässä ja Itä-Euroopassa Medialähetys
Sanansaattajien kautta. Medialähetys Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää,
FI78 5062 0320 1903 60.
su 12.5.

3. sunnuntai pääsiäisestä
Jumalan kansan koti-ikävä
Tyllilöiden Kaukasian työlle Kylväjän kautta

su 19.5.

4. sunnuntai pääsiäisestä
Taivaan kansalaisena maailmassa
Evankelioimistyöhön ja teologiseen koulutukseen Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen
Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi
su 26.5.

5. sunnuntai pääsiäisestä (Rukoussunnuntai)
Sydämen puhetta Jumalan kanssa
Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
to 30.5.

Helatorstai
Korotettu Herra
Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Nuori kirkko ry:n kautta. Nuori kirkko ry,
Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 204 20194.
su 2.6.

6. sunnuntai pääsiäisestä
Pyhän Hengen odotus
Nuori Kirkko ry:lle Kirkko2025 nuorten tulevaisuuseminaarin järjestämiseen./Tampereen
hiippakunta
su 9.6.

Helluntaipäivä
Pyhän Hengen vuodattaminen
Kristillisten seurakuntien vahvistamiseen islamilaisessa maailmassa Suomen
Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI83 8000 1501 5451 08, viite 76636.
su 16.6.

Pyhän kolminaisuuden päivä
Salattu Jumala
Oman seurakunnan nuorisotyölle (konfirmaatio 1)
la 22.6.

Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä)
Tien raivaaja
Pilistveren ystävyysseurakunnalle
su 23.6.

2. sunnuntai helluntaista
Katoavat ja katoamattomat aarteet
Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon
diakoniarahaston kautta. Kirkon diakoniarahasto, Kirkkohallitus, Eteläranta 8, 00130 Helsinki,
FI15 8000 1100 0602 28.
su 30.6.

3. sunnuntai helluntaista
Kutsu Jumalan valtakuntaan
Naisten toimeentulon parantamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon
Ulkomaanapu, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 7.7.

4. sunnuntai helluntaista
Kadonnut ja jälleen löytynyt
Oman seurakunnan nuorisotyölle (konfirmaatio 2)

su 14.7.
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Armahtakaa!
Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä seurakuntien ruokapankkitoiminnan
turvaamiseksi ja tehostamiseksi Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie
640, 04400 Järvenpää, FI60 2077 1800 0621 52.
su 21.7.

Apostolien päivä
Herran palveluksessa
Oman seurakunnan lähetystyölle (lähetysjuhla)
su 28.7.

7. sunnuntai helluntaista
Rakkauden laki
Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia ja tukemalla
hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa
Hiljaisuuden Ystävien kautta. Hiljaisuuden Ystävät ry, PL 18, 37801 Akaa, FI19 5780 3820
0907 43.
su 4.8.

Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä)
Kirkastettu Kristus
Luopioisten kappeliseurakunnan toiminnalle/ kappelineuvoton päättämälle kohteelle
su 11.8.

9. sunnuntai helluntaista
Totuus ja harha
Hiippakunnan nimikkolähettien Päivi ja Sakari Löytyn työn tukemiseen Namibian ev.lut.
kirkon palveluksessa, Suomen Lähetysseuran kautta/Tampereen hiippakunta
su 18.8.

10. sunnuntai helluntaista
Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa
Orpotyöhön Keniaan Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta. Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY ry, PL 184, 00181 Helsinki,
FI13 8000 1500 7791 95.
su 25.8.

11. sunnuntai helluntaista
Etsikkoaikoja
Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus,
PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo
su 1.9.

12. sunnuntai helluntaista
Itsensä tutkiminen
Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien
toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma – ja materiaalituotantoon sekä
nuorten aikuisten toimintaan. Kansan Raamattuseuran Säätiö, PL 48, 08101 Lohja,
FI73
2103 3800 0055 77.
su 8.9.

13. sunnuntai helluntaista
Jeesus, parantajamme
Suomen Raamattuopiston Säätiölle 80-juhlavuoden kolehti. Kolehti suunnataan uskosta
vieraantuneiden tai sen ulkopuolella kasvaneiden tavoittamiseksi. Suomen Raamattuopiston
Säätiö, Helsingintie 10, 20700 Kauniainen, FI73 5720 2320 1095 43.
su 15.9.

14. sunnuntai helluntaista
Lähimmäinen
Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen
satamissa Suomen Merimieskirkon kautta. Suomen Merimieskirkko ry, Hitsaajankatu 4 A,
00810 Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27.
su 22.9.

15. sunnuntai helluntaista
Kiitollisuus
Ylivieskan uuden kirkon rakentamiseen 26.3.2016 kirkkopalossa tuhoutuneen kirkon tilalle.
Ylivieskan seurakunta, Terveystie 11, 84100 Ylivieska, FI16 8000 1200 8620 28.
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su 29.9.

Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)
Jumalan sanansaattajat
Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Nuori Kirkko ry:n kautta. Nuori Kirkko ry,
Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite
202 20190.
KJ 2:8§ Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty kirkkolain 22 luvun
2 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti.
KJ 9:10§ 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:

Kirkkoherra esittää kolehtisuunnitelman hyväksymistä.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pälkäneen
seurakunnan kirkkoneuvostolle. (KL 24:3)
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KIRKON ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA

Esittely:

Aihe: Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli Kokous 20.03.2019 § 125 Kirkon energiaja ilmastostrategia
Asia: Kirkon energia- ja ilmastostrategia
Asianumero: DTAM/81/00.01.04/2019
Käsittelijä: Hannu Laukkonen
Käsittelijän puhelinnumero: +358400926730 Käsittelijän sähköpostiosoite:
hannu.laukkonen@evl.fi

§ 125
20.03.2019
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli
Pöytäkirjanote 4/2019 3
Kirkon energia- ja ilmastostrategia
Diaarinumero DTAM/81/00.01.04/2019
Esittelijä Hiippakuntadekaani Ari Hukari
Perustelut Kirkkohallituksen täysistunto on kokouksessaan 26.2.2019 (§ 27) hyväksynyt
kirkon energia- ja ilmastostrategian Hiilineutraali kirkko 2030 ja lähettänyt sen
tuomiokapitulille tiedoksi (liite 1).
Strategia sisältää useita tärkeitä suosituksia.
Tuomiokapituli vetoaa seurakuntiin, jotta näihin suosituksiin suhtauduttaisiin vakavasti
ja ryhdyttäisiin ehdotusten mukaisiin toimenpiteisiin. Kiireellisimpiä toimenpiteitä
tuomiokapitulin arvion mukaan ovat seuraavat:
1. Kiinteistöt
Seurakuntien on syytä selvittää kiinteistöjensä energiankulutus ja kirjata
ne Basis-tietokantaan, tavoitteena energiatehokkuuden parantaminen.
Seurakuntien on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta öljylämmityksestä
luovutaan ja fossiilisilla polttoaineilla tuotetusta sähköstä luovutaan.
Päivitetään kiinteistöstrategiat ja laaditaan suunnitelma, miten turhista
kiinteistöistä luovutaan.
2. Toiminta
Toisen tavoitekohdan suosituksista tuomiokapituli kiinnittää erityisesti
huomiota liikkumisesta aiheutuvien ympäristöhaittojen kartoittamiseen ja
minimoimiseen.
3. Päästöjen kompensointi
Seurakuntien on syytä päivittää metsänhoitosuunnitelmansa ja kartoittaa
metsien ja soiden hiilinielu. Kirkkohallituksen uusien ohjeiden pohjalta on
metsien hoidossa otettava kestävän kehityksen tavoitteet vakavasti.
Tavoitteiden 4 ja 5 osalta tuomiokapituli ryhtyy seuraaviin toimiin:
Tuomiokapituli asettaa seuraavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassaan
tavoitteet ilmastovastuun ja hiilineutraaliuden edistämiselle hiippakunnassa ja
rakentaa yhteistyöverkostoja tavoitteiden toteutumiseksi. Tuomiokapituli
sitoutuu tukemaan seurakuntia ilmastostrategian toteuttamisessa. Se hankkii
itselleen kirkon ympäristödiplomin ja kutsuu seurakuntia, joilla sitä ei vielä ole,
hankkimaan sen.
Esitys 1. Tuomiokapituli merkitsee kirkkohallituksen hyväksymän kirkon energia- ja
ilmastostrategian Hiilineutraali kirkko 2030 tiedoksi.
2. Tuomiokapituli suosittaa seurakunnille, että ne ryhtyvät toimenpiteisiin
kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden toteuttamiseksi.
Päätös Päätös esityksen mukaisesti.
Toimenpiteet Pöytäkirjanote kirkkoneuvoston puheenjohtajille, talouden ja hallinnon
johtaville viranhaltijoille ja kiinteistöpäälliköille sekä tiedoksi Ilkka Sipiläinen,
Sari Jussila.
Pöytäkirjanote 4/2019 4
Lisätiedot hiippakuntadekaani Ari Hukari, ari.hukari@evl.fi tai puh. 0400 910 772 ja
hiippakunnan ympäristöasiain yhdyshenkilö Sari Jussila, ymparisto@trehpk.fi
Muutoksenhaku Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa hakea muutosta.
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KIRKON ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA
Johdanto
Kirkon energia- ja ilmastostrategian on valmistellut kirkkohallituksen täysistunnon 30.1.2018
asettama asiantuntijatyöryhmä, jonka jäsenet on mainittu tämän strategian lopussa.
Ilmaston lämpeneminen, luonnon monimuotoisuuden katoaminen ja ekosysteemien
vaurioituminen kytkeytyvät suoraan elämäntapaamme. Elämäntapojen takana ovat ajattelutavat,
jotka liittyvät arvoihin. Kirkon erityiset vahvuudet ilmastotyössä ovat arvoissa ja asenteissa.
Siksi kirkko ja sen seurakunnat sitoutuvat omien päästöihin liittyvien konkreettisten toimien
lisäksi tukemaan jäseniään ja muita ihmisiä muuttamaan elämäntapaansa ilmaston ja muun
ympäristön kannalta kestäväksi. Kirkko haluaa myös kannustaa vaikuttamaan aktiivisina
kansalaisina, äänestäjinä ja kuluttajina. Syksyn 2018 seurakuntavaaleissa kirkon ilmasto- ja
ympäristötyö sai vaalikoneen mukaan vahvan tuen sekä ehdokkailta että valituksi tulleilta.
Kirkkoon kuuluu noin neljä miljoonaa suomalaista. Kirkon jäsenten osallisuus ja sitoutuminen
yhteisiin ilmastotalkoisiin on tärkeää, jotta saavutamme riittävät kasvihuonekaasupäästöjen
vähennystavoitteet.
Taustalla ilmasto-ohjelma
Kirkon energia- ja ilmastostrategian taustalla on Kirkon ilmasto-ohjelma Kiitollisuus,
kunnioitus, kohtuus vuodelta 2008. Kiitollisuus Jumalan luomakuntansa kautta antamista
elämän lahjoista saa tuntemaan kunnioitusta, joka ohjaa kohden kohtuullista elämäntapaa.
Elämäntapaa, joka mahtuu tämän planeetan puitteisiin. Monien ihmisten tulee vähentää
kulutustaan ja sopeuttaa elämänsä kohtuullisiin puitteisiin, monet puolestaan tarvitsevat
nykyistä enemmän. Kohtuus ei merkitse harmaata arkea, vaan etsii uutta, luovaa ja rikasta.
Kristilliset kirkot yhdessä monen muun uskonnon kanssa ovat korostaneet vuosisatojen ajan,
että kun tietyt perustavat tarpeet on tyydytetty, todellinen elämän ilo tulee rakkaista ihmisistä ja
meitä ympäröivän luomakunnan rikkaudesta.
Suomessa monet toimijat ovat viime vuosina työstäneet energia- ja ilmastostrategioitaan ja
esimerkiksi väkiluvultaan kuusi suurinta kaupunkia ja monet kunnat ovat asettaneet
hiilineutraaliustavoitteet, jotka osuvat vuosien 2029 ja 2040 välille. Suomen
evankelisluterilaisen kirkon toiminnassa ilmastopäästöjä tulee muun muassa kiinteistöjen
lämmittämisestä, sähkönkulutuksesta, liikkumisesta ja hankinnoista. Seurakuntien omistuksessa
on myös noin 0,7 % Suomen metsistä. Metsät toimivat ns. hiilinieluina. Kirkon päästöjä ja
nieluja ei ole vielä kartoitettu kattavasti. Työryhmän arvion mukaan suurin osa kirkon
toiminnan päästöistä tulee kiinteistöjen lämmittämisestä ja sähkönkulutuksesta. Tässä
strategiatyössä on lähdetty siitä, että kirkon oman kiinteistöjärjestelmä Basiksen tietojen avulla
saadaan koottua tiedot rakennusten energiankulutuksesta, voidaan seurata sen kehittymistä ja
laatia tiekartta päästöjen vähentämiselle kohden hiilineutraaliutta.
Oma ympäristöjärjestelmä - Kirkon ympäristödiplomi
Kirkolla on vuodesta 2001 ollut käytössä oma, seurakuntien tarpeisiin räätälöity
ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi. Sitä on päivitetty säännöllisesti ja käsikirjasta
ollaan tekemässä uudistettua laitosta. Kirkon ympäristöjärjestelmä on varsin laajalti käytössä
seurakunnissa. Ympäristödiplomi toimii työkaluna, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja
ilmastostrategian tavoitteita ja jossa monia strategiassa esitettyjä tavoitteita on myös
tarkennettu.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko koostuu seurakunnista ja seurakuntayhtymistä, jotka ovat
päätöksenteossaan itsenäisiä. Strategiassa asetetut tavoitteet koskevat sekä koko kirkkoa että
jokaista seurakuntaa. Seurakunnat kutsutaan mukaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon
ilmastotalkoisiin: tehdään yhdessä hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä!
Konkreettisilla toimilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kirkko on toivon kantaja.
Ilmastoahdistuksen ja pessimismin keskellä haluamme luoda toivoa ja innostaa kirkon jäseniä
ja muita ihmisiä työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vielä ehdimme toimia, mutta aikaa
ei ole hukattavaksi!
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Yleistavoitteet
Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu kansalliseen ja kansainväliseen työhön
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tavoitellen lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen
esiteollisesta ajasta. Kirkko on hiilineutraali vuonna 2030. Tällöin kasvihuonekaasupäästöjä on
vähennetty 80 % nykytasosta ja loput 20 % kompensoidaan mahdollisuuksien mukaan
esimerkiksi kiinnittämällä huomiota seurakuntien omistamien metsien muodostamaan
hiilivarastoon.
Tavoitteiden saavuttamiseksi kirkon kiinteistöjen ilmastopäästöt kartoitetaan kiinteistörekisteri
Basiksesta saatavien tietojen avulla. Kirkon omistamien metsien hiilivarasto ja hiilinielu
arvioidaan seurakuntien metsävaratietojen perusteella. Kirkon hiilineutraalius toteutetaan
paikallisseurakunnissa talouskohtaisesti. Kirkkohallitus auttaa seurakuntia tarjoamalla
neuvontaa ja tukea.
Kirkko rohkaisee ja haastaa jäsenensä, muut yhteiskunnalliset toimijat ja päättäjät mukaan
ilmastotyöhön ja hiilineutraaliustavoitteisiin. Kirkko on merkittävä ilmastovaikuttaja Suomessa
ja osana maailmanlaajuista ekumeenista kirkkojen yhteisöä.
Tavoite 1: Vähennetään kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä
Suositus 1: Öljylämmityksestä luovutaan vuoteen 2025 mennessä.
Suositus 2: Fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön käytöstä luovutaan vuoteen 2025
mennessä.
Suositus 3: Seurakunnat selvittävät rakennustensa energiankulutuksen ja kirjaavat sen Basisjärjestelmään vuoden 2020 loppuun mennessä. Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan.
Suositus 4: Kirkkohallitus tarjoaa seurakunnille energianeuvontaa.
Suositus 5: Vähällä käytöllä olevista tiloista luovutaan ja tilojen yhteiskäyttöä lisätään.
Tavoite 2: Vähennetään toiminnan hiilidioksidipäästöjä
Suositus 1: Kirkossa siirrytään kestäviin hankintoihin muun muassa osallistumalla
ilmastoystävällisiin yhteishankintoihin.
Suositus 2: Kirkon toiminnassa suositaan ilmastoystävällistä ruokaa. Ruokahävikkiä
vähennetään.
Suositus 3: Kirkossa suositaan vähäpäästöistä liikkumista ja mahdollisuuksia etäosallistumiseen
parannetaan. Lentämistä vähennetään ja siitä aiheutuvat ilmastopäästöt kompensoidaan.
Suositus 4: Kaikissa tiekirkoissa on sähköauton latauspiste 2021.
Suositus 5: Kirkon sijoitustoiminnassa huomioidaan ilmastotavoitteet. Kirkko ei tee suoria
sijoituksia fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin.
Tavoite 3: Päästöt kompensoidaan
Suositus 1: Selvitetään mahdollisuudet niiden ilmastopäästöjen kompensointiin, joita ei ole
teknisesti tai taloudellisesti järkevää vähentää muilla keinoilla.
Suositus 2: Kartoitetaan seurakuntien omistamien maiden (erityisesti metsien ja soiden) tila
hiilivarastoina sekä arvo hiilinieluina vuoden 2020 loppuun mennessä. Laaditaan suunnitelma
ja annetaan suositus, jonka avulla seurakuntien metsiä hoidetaan ekologisesti, sosiaalisesti,
kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävästi siten, että niiden tila myös hiilivarastoina ja arvo
hiilinieluina paranee.
Tavoite 4: Kirkko vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana
Suositus 1: Kirkko rohkaisee ja haastaa viestinnässään ja toiminnassaan jäsenensä mukaan
ilmastotyöhön ja hiilineutraaliustavoitteisiin.
Suositus 2: Rippikouluun osallistuneet tiedostavat ilmastovastuunsa. Rippikoulut toteutetaan
ympäristöystävällisesti (Vihreät riparit -kriteerit).
Suositus 3: Kirkko vaatii päättäjiltä rohkeita ilmastotoimia.
Suositus 4: Seurakunnat tekevät yhteistyötä toisten seurakuntien, kuntien, kaupunkien,
järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.
Suositus 5: Kirkko edistää globaalia ilmasto-oikeudenmukaisuutta.
Tavoite 5: Seurakunnat sekä kirkon keskushallinto ovat sitoutuneita ilmastotyöhön
Suositus 1: Kaikki seurakunnat toteuttavat kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita.
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Suositus 2: Kirkkohallitus osoittaa riittävät resurssit näiden ilmastotavoitteiden toteutumisen
seurantaan ja seurakuntien ilmastotyön tukemiseen. Kirkkohallitukseen nimetään koordinaattori
ja osoitetaan työlle riittävät taloudelliset resurssit.
Suositus 3: Kirkkohallitus tuottaa toimintamallin, jossa seurakuntalaiset ja paikalliset toimijat
kutsutaan etsimään paikallisia ratkaisuja hiilineutraaliuteen.
Suositus 4: Kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja Kirkkohallituksella on Kirkon
ympäristödiplomi 2025.
Suositus 5: Tavoitteiden toteutumista ja riittävyyttä arvioidaan vuosittain.
Tiekartta:
2019: Kirkon ilmastostrategian valmistelu Rahoituksen hakeminen mm. yhteistyössä SYKE:n
kanssa Basis-rekisteri kaikkien seurakuntien käytössä Metsien hiilivarastojen ja –nielujen
kartoitus
2020: Kiinteistöjen päästöjen kartoittaminen. Päätökset, yhteishankinnat, neuvonta
2025: Öljytön kirkko Käytetty sähkö on fossiilitonta Päästöjen kompensointi Kaikilla
seurakunnilla on Kirkon ympäristödiplomi
2030: Hiilineutraali ja fossiiliton kirkko

Päätösesitys:

Pälkäneen seurakunnan on tulevissa toiminta- ja taloussuunnitelmissa otettava huomioon
kirkon energia ja ilmastostrategia.
Kirkkoneuvoston tulee päättää mitä tavoitteita asetetaan ja mihin toimenpiteisiin
ryhdytään asiassa.
Käydään keskustelu. Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku:

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

VENI Energia Oy on laatinut alustavan tarjouspyynnön Pälkäneen seurakunnan sähkön
hankinnasta.
• Sopimuskausi on 1.1.2020 – 31.12.2023
• Maksuehto on vähintään 21 vrk, eli laskut tulisivat kerran kuukaudessa jälkikäteen
• Tarjouksia on pyydetty vähintään 50 % uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta
sähköstä sekä 100 % uusiutuvasta energiasta. Seurakunnalla on vapaus tarjousten
pohjalta valita kumman eri kategorian sähköä halutaan ostaa tällä sopimuskaudella
Liite 1 TARJOUSPYYNTÖ Pälkäneen seurakunta
Talouspäällikkö esittää, että hyväksytään alustava tarjouspyyntö ja annetaan VENI Energia
Oy:lle valtuudet julkaista tarjouspyyntö Hilmassa.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi VENI Energia OY

Muutoksenhaku:

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

Päätösesitys:
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TAVASEN VASTAUS PÄLKÄNEEN KIRKKONEUVOSTON VAATIMUKSEEN

Esittely:

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.1.2019 §30 edellyttänyt, että Tavase Oy poistaa sen
rakennelmat seurakunnan alueelta 1.3.2019 mennessä. Tavase Oy:ltä on saapunut 1.3.2019
sähköpostilla vastaus.

Päätösesitys:

Talouspäällikkö esittää, että merkitään vastaus tiedoksi. Odotetaan kunnan päätöstä asiassa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

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

Esittely:

”Kirkkoherra voi myöntää evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoidulle,
kristillisestä vakaumuksesta tunnetulle jäsenelle oikeuden avustaa ehtoollisen
jakamisessa.” KJ 2:10§

Piispainkokouksen ohje
Ehtoollisen jakamisen avustamisessa on kysymys seurakunnan hengellisestä
tehtävästä. Avustavalta maallikolta edellytetään, että hän on
evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu ja kristillisestä vakaumuksesta
tunnettu jäsen. Oikeus avustaa ehtoollisen jakamisessa on voimassa vain
siinä seurakunnassa, jossa se on myönnetty. Avustajan ei silti tarvitse olla
sen seurakunnan jäsen. On mahdollista, että kirkkoherra myöntää luvan
myös muun evankelis-luterilaisen kirkon jäsenelle, joka täyttää säännöksen
mainitsemat edellytykset. Myönnetty oikeus on voimassa kunnes
kirkkoherra sen päätöksellään peruu.
Kirkkoherra on vastuussa pyhien sakramenttien oikeasta hoitamisesta
seurakunnassa (KJ 6:34,2). Hän toimii seurakunnassa virkavastuulla.
Kirkkoherra myöntää luvan avustaa ehtoollisen jakamisessa. Seurakuntayhtymän
yhteisen toiminnan osalta yhteisissä tiloissa luvan avustaa ehtoollisen
jakamisessa myöntää yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Se mitä näissä ohjeissa todetaan kirkkoherran velvollisuuksista, koskee
seurakuntayhtymän yhteisen toiminnan osalta yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajaa.
Kirkkoherra myöntää ehtoollisavustamisoikeudet kirjallisesti ja liittää
ne päätösluetteloon sekä saattaa ehtoollisavustamisoikeudet kirkkoneuvoston
tai seurakuntaneuvoston tietoon. Näin neuvosto voi halutessaan
herättää keskustelun käytännön soveltamisperiaatteista. Piispa ja tuomiokapituli
valvovat saarnatointa ja jumalanpalveluselämää.
Kirkkoherran on huolehdittava myös siitä, että seurakunnan muut papit
saavat tiedon myönnetyistä luvista, jotta myös yksittäisen jumalanpalveluksen
toimittava pappi voi tarvittaessa kutsua luvan saaneen henkilön
avustamaan ehtoollisen jakamisessa.
Papin tehtävänä on aina ehtoollisen toimittaminen, asetussanojen lukeminen
ja ehtoollisaineiden pyhittäminen. Pappi jakaa pääsääntöisesti
leivän ja maallikkoavustaja viinin.
Kirkkoherran tulee huolehtia siitä, että ehtoollisen jakamisessa avustavat
maallikot saavat riittävän jumalanpalveluksen ja ehtoollisen teologiaa
koskevan koulutuksen sekä ehtoollisen jakamisen käytäntöön perehdyttävän
opastuksen. Tämä antaa asianomaisille tarvittavat valmiudet ja
korostaa tehtävän merkitystä. Koulutus on mahdollista järjestää myös yhdessä
useamman seurakunnan toimesta.
Oman seurakunnan tai seurakuntayhtymän yhteisen toiminnan ehtoollisenvietoksi
katsotaan myös sellainen tilaisuus, joka järjestetään retki tai
leiriryhmälle esimerkiksi leirikeskuksessa, vaikka tilaisuus on toisen
seurakunnan alueella.
Kirkkoherra on päättänyt 2.4.2019 myöntää valtuustokaudeksi 2019-2022 seuraavat
ehtoollisavustusoikeudet
Luottamushenkilöt. Kirkkovaltuutetut ja vastuuryhmien jäsenet
Aspila Taina
Eerola Leena
Hallila Pentti
Hölsä Terhi
Järvinen Juhani
Kankaristo Johanna
Lahtinen Eliisa
Marttinen-Huhdanpää Sirpa
Nissilä Senni
Pehkonen Elina
Pöytäkirjan tarkastajien
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Peltonen Leena
Rinne Seppo
Savola Kirsti
Suksia Paula
Urkko Kirsi
Muut seurakuntalaiset
Antila Suvi
Frears Seija
Huhtanen Kaija
Härkönen Maarit
Uotila Varpu
Viitanen Hannu,
Viitanen Jari,
Ylipää Martti
Työntekijät
Työntekijöille avustuslupa työsuhteen päättymiseen asti
Päivi Giren
Ritva Huomo
Marianne Jaakkola
Virpi Kangasniemi
Marja Lepistö
Kristel Muru-Tanila
Päätösesitys:

Ehtoollisavustuslupia voidaan tarvittaessa myöntää lisää kauden aikana.
Merkitään tiedoksi kirkkoherran viranhaltijapäätös nro 1/5/2019.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen toiminnanjohtaja Tom Säilä on ollut yhteydessä
kirkkoherraan ja tiedustellut Pälkäneen seurakunnan mahdollisuutta järjestää valtakunnalliset
evankeliumijuhlat Pälkäneellä.
Evankeliumijuhla on Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley ry) vuosittainen
kesäjuhla. Se järjestetään juhannuksen jälkeisenä viikonloppuna yhteistyössä
paikallisseurakunnan kanssa. Juhlaväki kokoontuu kesäisin eri puolilta Suomea viettämään
viikonlopun kestävää Evankeliumijuhlaa. Tänä vuonna juhla järjestetään Porissa Isomäki
Areenassa (Isomäen jäähalli) ja sen viereisessä Astora Areenassa (Patajunnu Areena).
Juhlien tavoite on, että se olisi myönteinen kokemus paikalliselle väelle ja sekä juhlalla olisi
positiivisia vaikutuksia juhlapaikkakunnan seurakunnan elämään.
Sley kantaa juhlien talousvastuun. Olemme kiitollisia kaikesta, pienestäkin taloudellisesta
tuesta, mutta se ei ole välttämätöntä juhlien järjestämiseksi. Suurin asia on, jos
paikallisseurakunta voi olla mukana suunnittelemassa juhlaa ja pitää juhlaa esillä
toiminnassaan.

Arvioitu väkimäärä
perjantaina 3.000-3.500 ihmistä
lauantaina 4.000-5.000 ihmistä
sunnuntaina 3.000-3.500 ihmistä
Tavallinen tapahtumaan osallistuvien määrä on paikkakunnasta ja säistä riippuen ollut 12.00018.000 ihmistä (laskentatavassa perjantain ja sunnuntain väkimäärä lasketaan yksinkertaisena ja
lauantain kaksikertaisena.) Tapahtuma on päihteetön. Juhlaväessä on kaikenikäisiä.
Lapset ja perheet
Lapsille ja perheille järjestetään omaa ohjelmaa lauantaina aamulla ja aamupäivällä sekä
iltapäivällä. Sunnuntaina jumalanpalveluksen aikaan on lapsille pyhäkoulu. Lisäksi perheille
saattavat järjestää pieniä tapahtuma
Nuoret ja opiskelijaikäiset
Nuorille järjestetään omaa ohjelmaa perjantaina klo 19-23 sekä lauantaina klo 19-23.
Opiskelijaikäiset kokoontuvat omaan tilaisuuteensa lauantaina iltapäivällä. Suurin osa
juhlaväestä viettää Evankeliumijuhlaa pääjuhlassa tai sen välittömässä läheisyydessä
ruokailuteltan läheisyydessä. Evankeliumijuhlan aikana järjestetään lisäksi muutamia juhlaalueesta erillinen pienempi tilaisuus läheisissä kirkoissa sekä mahdollisesti läheisellä koululla.
Evankeliumijuhlan ruokailu tapahtuu juhlapaikan läheisyydessä talkootyöllä tai jonkun
paikallisen ulkopuolisen ruuantuottajan järjestämänä. Osa juhlaväestä ruokailee juhlapaikan
ulkopuolella muissa ruokapaikoissa.
Juhlaohjelma
Evankeliumijuhla alkaa perjantaina klo 18 pääjuhlassa. Talkoolaiset ovat valmistelleet puitteita
jo keskiviikkoillasta asti. Perjantaina varsinainen juhlaohjelma päättyy noin klo 23 Lauantaina
Evankeliumijuhlaohjelmaa on noin klo 9-23. Sunnuntaina 30.6. Evankeliumijuhlaohjelmaa on
klo 10-15. Juhlapaikka pyritään purkamaan tilanteesta riippuen sunnuntai-iltaan mennessä tai
maanantain aikana.
Järjestelyistä liite 2.
Evankeliumijuhlan kotisivulle: https://www.evankeliumijuhla.fi/
Lähetyksen vastuuryhmä keskusteli asiasta 2.4.2019 kokouksessa. Tieto kokoukseen muistion
valmistuttua.
Kirkkoherra
Valtakunnallisen Evankeliumijuhlan järjestäminen voisi elävöittää Pälkäneen seurakuntaa ja
koko kuntaa, antaisi mahdollisuuden yhdessä tekemiseen, toisi mukanaan julkisuutta ja
hengellistä siunausta.
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Valtakunnallisen juhlan järjestäminen pienelle seurakunnalla on myös suuri haaste. Löytyykö
resursseja; tarpeeksi talkooväkeä ja vapaaehtoisia, tiloja, ruokahuolto, liikennejärjestelyt,
majoitus? Koko Pälkäneen, erilaisten toimijoiden ja järjestöjen tulisi olla mukana
toteuttamisessa. Naapuriseurakuntien tai muiden Pirkanmaan seurakuntien kanssa yhteistyö
voisi olla myös tarpeen.
Vuodelle 2020 juhlien järjestäminen ei onnistu, mutta samalla on hyvä selvittää olisiko juhlien
järjestäminen tulevaisuudessa mahdollista.
Kirkkoherra esittää, että käydään keskustelu ja annetaan vastaus tiedusteluun.
Kiitämme mielenkiinnosta ja luottamuksesta Pälkäneen seurakuntaa kohtaan, mutta Pälkäneen
seurakunnalle ei ole tällä hetkellä resursseja evankeliumijuhlien järjestämiseen.
Tiedoksi Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
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 4 / 2019

Pvm 9.4.2019
Kello 19.00
Sivu 18/25
Paikka: Pälkäneen seurakuntatalo

KIRKKOPALVELUT RY:N YHDISTYKSEN KOKOUS

Esittely:

KUTSU 6.2.2019

Päätösesitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan kokoukseen.

Päätös:

Valittiin Matti Huomo Pälkäneen seurakunnan edustajaksi Kirkkopalvelut Ry:n kokoukseen.

Toimenpiteet:

Tiedoksi valitulle.

Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Tilintarkastaja on antanut 26.3.2019 kertomuksensa vuoden 2018 tilinpäätöksestä.

Päätösesitys:
Päätös:

Talouspäällikkö esittää, että merkitän tilintarkastajan lausunto tiedoksi ja esitetään
toimintakertomus ja tilinpäätös kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Seuraavaan kirkkovaltuuston kokoukseen.

Muutoksenhaku:

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

Esittely:

Kirkkoherra on myöntänyt viranhalijapäätöksellään talouspäällikölle vuosilomaa ajalle 11.45.5.2019.
Kirkkovaltuusto on valtuuttanut talouspäällikön allekirjoittamaan Pälkäneen seurakunnan
puolesta asunto-osakkeiden kauppakirjat. Allekirjoituspäivä tulee todennäköisesti
talouspäällikön vuosiloman ajalle. Sisäisen valvonnan ohjeet eivät määritä yksiselitteisesti
talouspäällikön viransijaisuutta tämän kaltaisessa tilanteessa.

Päätös:

Talouspäällikkö on konsultoinut asiassa Tampereen hiippakunnan lakimiesasessori Jorma
Juutilaista ja lakimiesasessorin näkemys on, että kirkkoneuvosto määrää talouspäällikölle
vuosilomasijaisen.
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto määrää talouspäällikön o.v.o. vuosilomasijaiseksi
taloussihteeri Sari Janhusen.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi Sari Janhuselle

Muutoksenhaku:

Hallinnon sisäiseen määräykseen ei saa valittamalla hakea muutosta hallintolainkäyttölain 5 §:n
2 momentin nojalla. Tämä koskee mm. työnjohdollisia määräyksiä.

Päätösesitys:
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Maanantaina 18.3. 2019 Opetus- ja kulttuuriministeriössä pidettiin neuvottelu pääkallojen
palauttamisesta Karoliinisessa Instituutista Ruotsista
paikalla olivat kansaedustaja Pauli Kiuru, kirkkoherra Jari Kemppainen, erityisavustaja JuhoMäkilohiluoma, ylijohtaja Riitta Kaivosoja, hallitusneuvos Joni Hiitola.
Vierailusta kirkkoherraa haastateltiin Ruotsin radioon, myös Aamulehti, Iltalehti ja SydänHämeen Lehti tekivät jutun.

Päätösesitys:

Torstaina 29.3. 2019 SVT teki uutisen Ruotsin televisioon
Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:
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Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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ALOITE KIRKKOVALTUUSTON JÄSENTEN TEHTÄVIEN TIEDOTTAMISESTA

Esittely:

Hei!
Haluaisimme ehdottaa pientä käytännön muutosta toimintaan.
Voisiko vaalien jälkeen lähettää vaalituloksen tiedoksi kaikille ehdokkaille ja laittaa liitteenä
lyhyen kuvauksen eri tehtävistä? Esim. Valtuuston varajäsenen, valtuuston jäsen, neuvoston
jäsen jne. Lyhyesti tieto mitä konkreettisesti tehtävä yleensä pitää sisällään...

Johanna Kankaristo ja Terhi Hölsä
Kirkkoherra
Ennen vaaleja kirkkovaltuutettujen ja kirkkoneuvoston tehtävistä tietoa on kirkon nettisivuilla.
Seurakunta on tiedottanut tehtävistä seurakunnan julkaisemassa vaalilehdessä.
Vaalien jälkeen lähti kaikille ehdokkaille tieto valinnasta, joko varsinaiseksi jäseneksi tai
varajäseneksi. Kaikki kirkkovaltuustoon valitsematta jääneet ehdokkaat ovat valtuuston
varajäseniä. Valitsijayhdistykset ennen järjestäytymistä ovat keskustelleet paikka- ja tehtävien
jaosta. Valitsijayhdistysten velvollisuus on omalta osaltaan tiedottaa tehtävistä ehdokkaille.
Kirkkoherra ja vaalilautakunta avustavat tässä.
Kirkkovaltuutetuille on jaettu valtuutettujen opaskirja, kirkkovaltuustontyöjärjestys,
neuvostojen ohjesäännöt ja vastuuryhmien toimintaohje sekä järjestetty koulutusta ja opastusta
tehtävistä.

Päätös:

Valitsijayhdistyksiä varten voidaan tehdä kooste/esite kirkkovaltuustoon jäsenten tehtävistä
ennen seuraavia vaaleja.
Kirkkoherra esittää, että seuraavien vaalien yhteydessä tehdään kooste kirkkovaltuutettujen
tehtävistä.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi Johanna Kankaristo ja Terhi Hölsä.

Muutoksenhaku:

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

Päätösesitys:
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KANTTORI JOHANNA LEMMETYISEN IRTISANOUTUMISILMOITUS

Esittely:

Kanttori Johanna Lemmetyinen aloitti 1.11.2018 Keuruun seurakunnan kanttorin virassa. Hän
pyysi kirkkoneuvostolta palkatonta virkavapaata koeajan ajalle 1.11.2018-30.4.2019, joka
hänelle myönnettiin KN 8/2018 § 115.
Johanna Lemmetyinen irtisanoutuu Pälkäneen seurakunnan kanttorin virasta alkaen 1.5.2019.

Päätös:

Kirkkolaki luku 6 § 55 määrittelee irtisanomisajat. Viranhaltijan irtisanoutumista koskee
momentti 2.
Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään:
**
3) kaksi kuukautta, jos viranhaltijan ottaminen kuuluu kirkkovaltuustolle tai yhteiselle
kirkkovaltuustolle;
**
Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu
tiedoksi. Viranhaltijan suostumuksella voidaan noudattaa 1 ja 2 momentissa tarkoitettua
lyhyempää irtisanomisaikaa.
Liite 3 Irtisanoutumisilmoitus
Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle eron myöntämistä Johanna
Lemmetyiselle.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle eron myöntämistä Johanna Lemmetyiselle.

Toimenpiteet:

Seuraavaan kirkkovaltuuston kokoukseen.

Muutoksenhaku:

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

Päätösesitys:
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ILMOITUSASIAT

Esittely:

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
7/2019 Saavutettavuus ja digitaaliset palvelut
6/2019 Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2019
Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:

Tuomiokapitulin kirjeet:
Kirkkoherran loma
Tuomiokapituli: Kirkkoherra Jari Kemppaisen vuosiloma on 23.4. - 5.5.2019, jolloin
sijaisena on o.v.o Janne Vesto.
Muut asiat:
Liite 4 Henkilöstön palkkarakenne
Liite 5 Viranhaltijapäätökset ajalta 20.3.-3.4.2019
Seuraavat kokoukset:
Kirkkoneuvosto:
13.5. klo 18.30 Leena Eerolalla Kirkkovenetie 43, Sappee
Kirkkovaltuusto 28.5. Luopioisten seurakuntatalo klo 18.
Päätösesitys:

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
Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo20.50.
Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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Pälkäneen seurakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä 9.4.2019

Pöytäkirjan pykälä 80

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla
hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan
hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 62,63,64,65,66,68,69,70,71,74,76,78,79,80,81.

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: 67,72,73,77.

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
• Pälkäneen seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Pappilantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Postiosoite: Pappilantie 29, 36600 PÄLKÄNE
Sähköposti: palkane.srk@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 67,72,73,77.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen
on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi seurakunnalle
silloin kun se on seurakunnan käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
–
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
–
tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä
–
millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
–
millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

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