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Elina Lintunen
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PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Kristel Muru-Tanila, talouspäällikkö
MUUT SAAPUVILLA OLEVAT
KÄSITELLYT ASIAT ( §§ ) 24 § - 42 §
ALLEKIRJOITUKSET

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAMINEN

Juhani Järvinen
Puheenjohtaja

Kristel Muru-Tanila
Pöytäkirjanpitäjä

Pvm 10.12.2018

Pvm 10.12.2018

Tero Ahlqvist

Ritva Majala

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa 11/12 2018
PITÄMINEN JA SIITÄ
ILMOITTAMINEN lähtien. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
3/12 2018

− 11/1 2019

välisenä aikana (vähintään 30 päivää).

Todistaa Pälkäneen
Kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa
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KOKOUKSEN AVAAMINEN
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
TUOMIO L16/14740 VAHINGONKORVAUS / IRTAIMEN VUOKRAAN PERUSTUVA VELKOMUS
TOIMEENPANO
TUOMIO L 11/22284 PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA / KLASILA
VEROPROSENTTI VUODELLE 2019
VALTUUTETULLE ERON MYÖNTÄMINEN VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMISEN JOHDOSTA
KIRKKOVALTUUSTON VARSINAINEN JÄSEN
VAALILAUTAKUNNAN JÄSENEN ERON TOTEAMINEN
VAALIEN TULOS
HAUTAPAIKKAHINNASTO
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTATALON TASEARVO
METSÄHOITOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2018 - 2027
ILMOITUSASIAT
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Joulupuuro ja kahvi.
Alkuhartaus: Leena Eerola piti alkuhartauden teemalla rukous, rukouksen kantava voima elämässä. On olemassa kadotus ja taivas. Taivaaseen päästään vain Jeesuksen Kristuksen kautta.
Kurkiauran opetus:
- Jos yksi eksyy kurkiaurasta, se huomaa välittömästi lentämisen muuttumisen vaikeaksi ja palaa auraan.
- Kurkiauran etulintu vaihtaa tehtävää väsyessään seuraavien kanssa, meidänkin on syytää vuorotella ja antaa
muille mahdollisuus.
- Myös meidän on syytä iloita muiden kannustuksesta ja siitä, että löytyy uusia tuulenhalkijoita.
- Kurkiaurassa jonkun sairastuessa aina kasi jää sen seuraksi niin kauaksi, että sairastunut joko paranee tai kuolee. Meidänkin tulisi olla armollisia ja tukevia eikä toisiaan mielipiteillä ampuvia.
- Jos emme ankkuroi uskoamme Raamattuun, emme voisi pyrkiä yhteiseen päämäärään niin kuin kurkiaura ja
auramme hajoaa päämäärättömäksi.
Joulu on taas
Kiitokset kuluneesta vaalikaudesta:
Seurakuntatyön kultaiset ansiomerkit:
Juhani Järvinen
Eija Heikkinen
Sari Janhunen
Aimo Kokkola (poissa)
Jari Kemppainen
Seurakuntatyön hopeinen ansiomerkki
Asko Valkama (poissa)
Rainer Zeitlin (poissa)
Maija Järvinen (poissa)
Seurakuntatyön pronssinen ansiomerkki:
Kirsi Saarinen
Vesa Mellavuo
Ritva Majala
Hannu Viitanen (poissa)
Marita Riihiranta (poissa)
Kristel Muru-Tanila

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Alkuhartaus:
24 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN
Esitys: Puheenjohtaja Juhani Järvinen avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.00.

25 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Esittely:
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. (KJ 8:5,2)
Milloin seurakuntavaaleilla valitun toimielimen jäsen on tilapäisesti estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on viivytyksettä ilmoitettava siitä toimielimen puheenjohtajalle. Saatuaan jäseneltä tai muuten luotettavan tiedon esteestä, puheenjohtajan tulee kutsua varajäsen hänen sijaansa KJ 7: 2 §
Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. KJ 8:5
Kokouskutsu ja esityslista on postitettu 3.12.2018.
Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4)
Päätösesitys:

Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

26 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Esittely:
Kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan
tarkastus tapahtuu heti kokouksen jälkeen.
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tero Ahlqvist ja Ritva Majala.
Muutoksenhaku

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

27 §
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
Esittely:
Tarkastettu pöytäkirja tai ilmoitus siitä tulee asettaa nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle
vähintään 30 päivän ajaksi. (KL 25 luku 3 § )
Päätösesitys:
Kirkkovaltuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 11.12.2018 lähtien viraston aukioloaikoina. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

Asetetaan kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta ja pöytäkirjan nähtävillä olosta kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 2.12.2018 Pidetään pöytäkirja nähtävänä kirkkoherranvirastossa
ja kopio pöytäkirjasta seurakuntatoimistossa 11.12.2018 – 11.1.2019.
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)

28 §
TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
Esittely:
Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei
valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen
tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. KJ 8: 4 §
Asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kirkkoneuvostolla ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. KJ 8: 6 §
Päätösesitys:
Käsitellään asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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29 §

TUOMIO L16/14740 VAHINGONKORVAUS / IRTAIMEN VUOKRAAN PERUSTUVA VELKOMUS
TOIMEENPANO
Esittely:
KN 9/2018 § 123
Helsingin käräjäoikeuden tuomio, annettu 14.9.2018 18/50246
Tuomiolauselma
Pälkäneen seurakunta velvoitetaan maksamaan Siemens Financial Services AB:lle, sivuliike Suomessa vuokrasopimukseen nro 808481 perustuvan vuokrasaatavan yhteensä
35.587,79 euroa 18 prosentin viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiannosta 13.6.2016 lukien sekä korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 14.045 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin
mukaisine viivästyskorkoineen siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut käräjäoikeuden tuomiosta.
Muutoksenhaku
Tähän ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hovioikeudelta tai ennakkopäätösvalitukselle korkeimmalta oikeudelta.
Käräjäoikeuden ratkaisuun on ilmoitettava tyytymättömyyttä viikon kuluessa ratkaisun
julistamisesta tai antamisesta, toisin sanoen
viimeistään seuraavalla viikolla ratkaisun julistamis- tai antamispäivää vastaavana viikonpäivänä. Ilmoitus on tehtävä suullisesti tai
kirjallisesti asian ratkaisseelle käräjäoikeudelle tai tämän käräjäoikeuden kansliaan sen
aukioloaikana.
Muutoksenhakuaika päättyi 21.9.2018.
Tuomio tulee lainvoimaiseksi 15.10.2018.
Vaadittava suoritus:
saatava sopimuksesta 808481 35 587,79 euroa + 18 prosentin korko 13.6.2016 lukien 15
135,66 euroa (viivästys 863 päivää), yhteensä 50 723,45 euroa
sekä vastapuolen oikeudenkäyntikulut 14 045 euroa.
Suoritettava yhteensä 64768,45 euroa
Liite 1 Helsingin käräjäoikeuden päätös
Päätösesitys:
Talouspäällikkö esittää että Pälkäneen seurakunta suorittaa oikeuden määräämät korvaukset 15.11.2018.

Päätösesitys:

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
Merkitään tiedoksi.

Keskustelu:

Ei keskustelua

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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30 §
TUOMIO L 11/22284 PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA / KLASILA
Esittely:
PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 1. osasto
Käräjätuomari Liisa Tiittanen
TUOMIO
18/36960
Annettu kansliassa
16.10.2018
L 11/22284
Korvausvelvollisuus ja aiheutetun vahingon määrä
Työsopimuslain 12 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan työntekijän, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai tästä laista johtuvia velvollisuuksia tai aiheuttaa työssään työnantajalle vahinkoa, on korvattava työnantajalle aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaisesti.
Vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan vahingosta, jonka työntekijä
työssään virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttaa, hän on velvollinen korvaamaan määrään, joka harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet.
Sovittelu
Vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, on täysi korvaus tuomittava, jollei erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaa
korvausta.
Klasila on tuomittu lainvoimaisesti virka-aseman väärinkäyttämisestä ehdolliseen vankeusrangaistukseen.
Käräjäoikeus on edellä kerrotuilla perusteilla katsonut, että Klasila on tahallaan toiminut
talouspäällikön virassaan virkavelvollisuuksiensa vastaisesti ja aiheuttanut Pälkäneen seurakunnalle 794.484,14 euron suuruisen vahingon.
Onko sitten olemassa vahingonkorvauslain 4 luvun 1 §:n 2 momentin tarkoittamia erityisiä syitä alentaa korvausta.
Klasila on pyrkinyt vierittämään syyn seurakunnalle aiheutuneesta vahingosta osaksi seurakunnalle itselleen ja katsonut, että kirkkoherra ja kirkkovaltuutetut ovat laiminlyöneet
tarkastus- ja valvontavelvollisuutensa. Klasila on myös vedonnut siihen, että Pälkäneen
seurakunta ei ole ryhtynyt vaatimaan korvauksia myös muilta Fici-Copy Ky:n osakkailta
ja että Pälkäneen seurakunta ei ole hakenut korvauksia seurakunnan vastuuvakuutuksesta.
Klasila on myös vedonnut siihen, että hän oli luottanut Fici-Copy Ky:n Kimmo Anderssonin lupauksiin siitä, että tämä lunastaa rahoitusyhtiöiltä niitä koneita koskevat leasingsopimukset, jotka on haettu seurakunnalta pois.
Klasila ei varmastikaan ryhtyessään Fici Copy Ky:n kanssa yhteistyöhön ole tarkoittanut
aiheuttaa Pälkäneen seurakunnalle niin huomattavaa vahinkoa, mitä hänen toiminnastaan
seurakunnalle on todellisuudessa aiheutunut. Klasila on kuitenkin itse talouspäällikön virassaan ja luottamustehtävässään laiminlyönyt leasingsopimusten suhteen kaikki hänen
tehtäviinsä kuuluvat velvollisuudet. Klasila ei ole tuonut leasingsopimuksia kirkkoneuvoston ja -valtuuston käsiteltäväksi eikä hän ole tehnyt niiden osalta päätösluetteloa. Klasila on myös laiminlyönyt tehdä leasingsopimuksiin liittyvät kirjaukset asianmukaisesti.
Klasila on jättänyt kertomatta korkeista kopiointikustannuksista häneltä kysyneille henkilöille asian todellisen laidan. Käräjäoikeus katsoo, että Klasila on monilla toimillaan pyrkinyt salaamaan virkavelvollisuuksien vastaisen toimintansa ja siitä seurakunnalle aiheutuneen vahingon. Se, ettei seurakunta ole nostanut vahingonkorvauskannetta muita henkilöitä vastaan, ei ole merkitystä Klasilan vastuuta arvioitaessa. Kyse on seurakunnalle pitkän ajan kuluessa aiheutetusta huomattavasta vahingosta. Käräjäoikeus katsoo, ettei ole
erityisiä syitä korvauksen alentamiseen.
Tuomiolauselma
Simo Klasila velvoitetaan suorittamaan Pälkäneen seurakunnalle vahingonkorvauksena
794.484,14 euroa, yhteisvastuullisesti Kanta-Hämeen käräjäoikeuden 2.11.2015 antaPöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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malla tuomiolla Pälkäneen seurakunnalle korvausvelvolliseksi tuomitun Toni Kimmo Anderssonin kanssa 764.107,05 euron osalta, laillisine viivästyskorkoineen 115.000 eurolle
28.1.2015 lukien, 300.000 eurolle 29.5.2015 lukien, 198.840,87 eurolle 13.7.2011 lukien
ja 180.643,27 eurolle 15.2.2018 lukien. Simo Klasila velvoitetaan lisäksi suorittamaan
Pälkäneen seurakunnalle oikeudenkäyntikulujen korvauksena Klasilan määrällisesti
myöntämät 45.841,63 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen
kuukauden kuluttua tuomion antamisesta lukien.
Valtion varoista Simo Klasilan kuulustuttamille todistajille 29. ja 30.8.2018 maksetut todistajanpalkkiot yhteensä 286,52 euroa määrätään asian näin päättyessä jäämään valtion
vahingoksi.
Pirkanmaan käräjäoikeuden 3.8.2018 turvaamistoimesta antama lopullinen päätös on voimassa kaksi kuukautta tämän tuomion lainvoimaiseksi tulosta.
Käräjätuomari
Liite 1 Tuomio

Liisa Tiittanen

Päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.

Päätösesitys:

Päätös:
Merkittiin tiedoksi
Merkitään tiedoksi.

Keskustelu:

Käytiin keskustelu.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5)
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31 §
VEROPROSENTTI VUODELLE 2019
Esittely:
KN 5/2018 § 68
KL 15:2
Kirkollisvero. Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita
tarvitaan 1 §:ssä mainittuihin menoihin (seurakunnan tehtävien toteuttamiseen, maksut
kirkon keskusrahastoon).
Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisverona.
Kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan
lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Kirkollisveron suorittamisen perusteista määrätään erikseen.
KJ 15:3
Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamiseen ja toiminnallisten tavoitteiden
edellyttämät määrärahat. Tuloarviona siihen on otettava kirkkolain 15 luvun 2 §:ssä tarkoitettu kirkollisvero, siihen liittyvät veronosuudet sekä seurakunnan muut tulot. Sen lisäksi siinä on osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve katetaan.
Yhteisövero-osuus tilitetään kunnan väkimäärän suhteessa kirkkohallituksen kautta. Veroprosentin nostamisen mahdollisuus on minimaalinen, joten toiminta on sopeutettava verokertymään. Verokertymään vaikuttavat kunnan asukasmäärän kehitys, asukkaiden tulokehitys ja ihmisten sitoutuminen seurakuntaan. Vaikka koko Suomen tasolla tammi –huhtikuussa on ennakonpidätyskertymä ollut +1,1% verrattuna edelliseen vuoteen, kirkollisverotulokertymä on kuitenkin huomattavasti riippuvainen kirkkoonkuulumisprosentista.
Tämän hetken ennusteiden mukaan vuonna 2019 on odotettavissa kasvua bruttokansantuotteeseen 1,6-2,8% ja ansiotason arvellaan kasvavan vuonna 1,5-2,6%. Paikallisesti ennusteiden toteutumisessa pitää ottaa huomioon paikkakunnan asukasrakenne. Ennusteiden
valossa voidaan olettaa verotulojen pysyvän Pälkäneen tapauksessa korkeintaan ennallaan, koska jäsenmäärä on ollut useita vuosia laskusuuntainen.
Kirkkohallituksen talousennuste on luettavissa osoitteessa http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp2?open&cid=Content36016E
Liite 4 Taloussuunnittelulukuja vuodelle 2019 ja verotulokertymät vuosilta 2016-2018
Päätösesitys:
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle veroprosentin pitämistä entisellään 1,8 % ja sopeuttamaan talous vähenevään jäsenmäärään.

Päätös:

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2019 kirkollisveroprosentiksi 1,8 %.
Talouspäällikkö esitteli esityksen taustoja.
Käytiin keskustelu.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Veroprosentti on ilmoitettu veroviranomaiselle.

Muutoksenhaku:

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella kirkollis- tai hallintovalituksella.

Päätösesitys:
Keskustelu:

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o

3/ 2018

Pvm 10.12.2018
Kello : 18.00
Sivu 8/28
Paikka: Luopioisten srk-keskus

32 §

VALTUUTETULLE ERON MYÖNTÄMINEN VAALIKELPOISUUDEN MENETTÄMISEN
JOHDOSTA
Esittely:
KN 10/2018 § 150
Kirkkovaltuutettu Markku Aspila on muuttanut Sastamalan seurakuntaan ja pyytää eroa
luottamustehtävästä 4.10.2018 lukien (sähköposti 22.10.2018)
Kirkkolaki luku 23/ 2 § (6.6.2014/414)
Vaalikelpoisuus luottamustoimeen
Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä.
Kirkkolaki luku 23/ 4 § (6.6.2014/414)
Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen,
jos hänet otetaan 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa
hoitaa luottamustointaan.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Kirkkolaki luku 23/ 6 § (6.6.2014/414)
Päätösvalta luottamushenkilöä koskevassa asiassa
Luottamushenkilön vapauttamisesta, eron myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta
luottamustoimesta päättää se toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla
valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on.
Toimielimen puheenjohtaja voi väliaikaisesti päättää luottamustoimesta pidättämisestä
ennen toimielimen kokousta. Puheenjohtajan on saatettava asia välittömästi toimielimen
päätettäväksi. Puheenjohtajan päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta.

Keskustelu:

Päätösesitys:
Todetaan, että Markku Aspila on menettänyt vaalikelpoisuutensa Pälkäneen seurakunnan
kirkkovaltuustoon ja esitetään kirkkovaltuustolle, että se myöntää hänelle eron luottamustoimesta.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto myöntää Markku Aspilalle eron luottamustehtävästä.
Ei keskustelua.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Päätösesitys:

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella kirkollis- tai hallintovalituksella.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKOVALTUUSTO
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o

3/ 2018
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33 §
KIRKKOVALTUUSTON VARSINAINEN JÄSEN
Esittely:
KN 10/2018 § 151
Kirkkolaki luku 23/ 7 § (6.6.2014/414)
Luottamustoimen hoitaminen
Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja sen jälkeenkin,
kunnes toinen on valittu hänen sijaansa. Luottamushenkilön on hoidettava tointaan siihen
saakka, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu, jos:
1) luottamushenkilövaalista on tehty valitus;
2) eroa ei ole myönnetty;
3) kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto on 10 luvun 6 §:n nojalla jättänyt kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston vaalipäätöksen täytäntöön panematta.
Jos seurakuntavaaleilla, hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle
myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen tilalleen
kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Päätösesitys:
Kutsutaan valtuuston jäseneksi ensimmäinen varajäsen Mirva Kittilä loppukaudeksi.

Keskustelu:

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Mirva Kittilä kutsutaan valtuuston jäseneksi loppukaudeksi Markku Aspilan tilalle..
Ei keskustelua.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Päätösesitys:

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella kirkollis- tai hallintovalituksella.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKOVALTUUSTO
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o

3/ 2018

Pvm 10.12.2018
Kello : 18.00
Sivu 10/28
Paikka: Luopioisten srk-keskus

34 §
VAALILAUTAKUNNAN JÄSENEN ERON TOTEAMINEN
Esittely:
KN 9/2018 § 126
Eroanomus
Pälkäneen seurakunnan valtuustolle ja vaalilautakunnalle
Pyydän eroa vaalilautakunnasta paikkakunnalta muuton vuoksi 26.10.2018 alkaen.
Pälkäneellä 01.10.2018
Marja Kotanen
Päätösesitys:
Esitetään, että kirkkovaltuusto myöntäisi seuraavassa kokouksessaan Marja Kotaselle
eron vaalilautakunnasta. Todetaan, että muuton jälkeen Marja Kotanen voi toimia ennakkoäänestyksen aikana vaalitoimitsijana ja varsinaisena vaalipäivänä vaaliavustajana.

Keskustelu:

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toteaa Marja Kotasen eron vaalilautakunnasta.
Ei keskustelua.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi Marja Kotaselle.

Muutoksenhaku:

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella kirkollis- tai hallintovalituksella.

Päätösesitys:

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKOVALTUUSTO
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

35 §

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o
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VAALIEN TULOS

Esittely:

Pälkäneen seurakunnan
vaalilautakunta

Liite 13/Pöytäkirja 9

ILMOITUS VAALIN TULOKSESTA
Pälkäneen seurakunnan kirkkovaltuusto
Ohessa lähetetään tänään vahvistettu seurakuntavaalien tulos. Seurakuntamme kirkkovaltuuston varsinaisiksi jäseniksi nelivuotiskaudelle 2019-2022 on valittu seuraavat henkilöt:
Ehdokas
Lista
nimi
Urkko, Kirsi
terveydenhoitaja, yrittäjä, Pohjalahti I PälEsrk
Peltonen, Esko
yrittäjä, kirjanpitäjä, Kouvala
II KAPPELI
Huomo, Matti
MuM, eläkeläinen, Tausti
I PälEsrk
Järvinen, Antti
Test Engineer, Iltasmäki
I PälEsrk
Ahlqvist, Tero
DI, yrittäjä, Luopioisten kirkonkylä II KAPPELI
Lehto, Jukka
johtava sairaalapastori, kenttärovasti I PälEsrk
evp, Laitikkala
Simola, Jaakko
filosofian maisteri, tanssitaiteen
I PälEsrk
maisteri,
Rinne, Seppo
erityisopettaja, Luopioinen
II KAPPELI
Eerola, Leena
suurtalouskokki, Sappee
I PälEsrk
Suksia , Paula
yrittäjä, Kuohijoki
II KAPPELI
Hallila, Pentti
diplomi-insinööri, myyntipäällikkö, I PälEsrk
Harhala
Pinola, Kati
kätilö, Lastenlinna
I PälEsrk
Saarinen, Kirsi
koulunkäynninohjaaja, Padankoski
II KAPPELI
Henriksson-Helmikkala, Anna- toimittaja, Laitikkala
I PälEsrk
Mari
Aaltonen, Matti
koneteknikko, erityisavustaja, Onk- I PälEsrk
kaala
Lehtola, Henri
talousjohtaja vs, kappalainen, Luopi- II KAPPELI
oisten kirkonkylä
Aspila, Taina
emäntä, Vimmu
I PälEsrk
Kokkola, Tiina
myyntineuvottelija, Kankahainen
I PälEsrk
Mäkinen, Liisa
tarjoilija, Vahdermetsä
II KAPPELI
Pälkäneellä 18. päivänä marraskuuta 2018
Pälkäneen seurakunnan vaalilautakunta
Jari Kemppainen
Puheenjohtaja

Kristel Muru-Tanila
Sihteeri

Päätösesitys:

Liitteet (vaalien laskentajärjestelmästä VALAS)
- Ehdokkaat vertauslukujärjestyksessä
- Valitut ehdokkaat vertausluvuittain
- Varajäsenet vertausluvuittain
Merkitään tiedoksi seurakuntavaalien tulos

Keskustelu:

Onnittelut valituille.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

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

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKOVALTUUSTO
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous
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36 §
HAUTAPAIKKAHINNASTO
Esittely:
KN 10/2018 § 142
HAUTAPAIKKAHINNAT (ei arvonlisäveroa)
Omassa
HautaoiMuualla
kunnassa
keuden
asuvat
asuvat
pidennys
1 paikka syvähauta-alueella

300 €

600 €

1 paikka muulla
alueella

200 €

400 €

1 uurnahautapaikka ***

100 €

200 €

0€

0€

+ 20 %

+ 20 %

1 paikka muistolehdossa
Varauksen yhteydessä

Maksu määräytyy sen mukaan, missä vainaja oli
kirjoilla kuollessaan.
Sis. 2 päällekkäistä hautasijaa. Oikeuttaa 25 vuoden
hallinta-aikaan
12 €/vuosi
Syvähauta-alueella ei ole
mahdollista lunastaa vain
yhtä hautasijaa.
Oikeuttaa 25 vuoden hal8 €/vuosi
linta-aikaan
*** erityisellä uurnahautaalueella
4 €/vuosi
Oikeuttaa 25 vuoden hallinta-aikaan
Hallinta-aikaa ei luovuteta omaisille.

Hautaoikeuden tulee olla voimassa 25
vuotta viimeisestä hautauksesta.
Hautapaikkahinnalla seurakunta leikkaa nurmikon kaikilta nurmialueilta yleisen hautausmaan kunnossapidon yhteydessä ja poistaa isommat rikkaruohot hiekkahaudoilta. Tarkempi hautapinnan hoito kuuluu kesähoidon piiriin.
Oman paikkakunnan rintamaveteraaneille ja heidän puolisoilleen hautapaikat maksutta.
Tuhkalehdon yhteiseen kiveen toimittaa muistolaatan Valkeakosken Kivituote, koko
130 *35 mm, hinta 160€.
Liite 5
Päätösesitys:
Talouspäällikkö esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyisi hautapaikkahinnaston vuodelle
2019 ja esittäisi sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Keskustelu:

Liite 4 Hinnasto kokonaisuudessa
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautapaikkahinnaston vuodelle 2019.
Talouspäällikkö esitteli hinnaston perustelut.

Päätös:

Vesa Mellavuo kertoi, miten puutarhurin kertoman mukaan hautausmaa tarvitsee riittävän
määrän työkäsiä ja palkkaamiseen rahaa.
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Päätösesitys:

Toimenpiteet:
Muutoksenhaku:

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella kirkollis- tai hallintovalituksella.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKOVALTUUSTO
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA
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37 §
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021
Esittely:
KN 11/2018 § 173
KN 7/2018 § 99
Hyvin asetettu tavoite
• on konkreettinen, yksiselitteinen, realistinen ja arvioitavissa oleva
• lähtee seurakuntalaisten tarpeista ja odotuksista
• ohjaa seurakunnan toimintaa ja työntekijöitä hyväksytyn vision ja strategisten
linjausten toteuttamiseen
• auttaa seurakunnan työntekijöitä tekemään ensiarvoisen tärkeitä töitä
• on haasteellinen, mutta seurakunnan voimavaroin saavutettavissa.
Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa
koko seurakunnan yhteisten strategioiden, tavoitteiden ja taloudellisen tilanteen kanssa.
Toimintayksiköt ja tehtäväalueet valmistelevat talousarvio- sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa kirkkoneuvoston antamien kehysten ja ohjeiden mukaan ja antavat
ne kirkkoneuvostolle talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista varten.
Tavoitteet hyväksytään kirkkovaltuustossa karkealla tasolla siten, että jokaista toimintayksikköä ja tehtäväaluetta kohti esitetään 1-5 keskeistä toiminnallista tavoitetta. Näiden
tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan.
TOIMIALOJEN LAATIMA TOIMINTASUUNNITELMAESITYS KIRKKONEUVOSTOLLE
SISÄLTÖ
TOIMINTAYKSIKKÖ
TOIMINTA-AJATUS
- Kertoo miksi toimiala on olemassa ja toimii
HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT
- Luettelo työntekijöistä, kappelineuvostosta, vastuuryhmästä
TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI
- Nelikenttäanalyysi (SWOT)
- Tämän tarkoitus on auttaa:
• Miten vahvuudet ylläpidetään?
• Voiko uhille ja heikkouksille tehdä jotain?
• Miten haasteisiin vastataan?
KESKEISET TUNNUSLUVUT
Luvut vuoden 2017 kirkkovaltuuston hyväksymästä lopullisesta toimintakertomuksesta, löytyy yhteisistä ja jokaisella jaettuna paperiversiona.
- Arvio kuluvasta 2018 vuodesta
- Jos kohderyhmä on rajattu, kuten on kasvatustyössä, täsmälliset vuoden 2018
tiedot jäsentietojärjestelmästä.
KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2019
Suunnittelussa otettava huomioon seurakunnan yhteiset tavoitteet
• Kaste – koko kirkon yhteinen painopiste.
• 300 vuotta seurakunnan julkaisemasta Medelplanin katekismuksesta. Teemoja: Katekismus, lukutaito, aapiskukko. Yhteistyössä Pälkäneen kunnan
ja järjestöjen kanssa
• Toiminnan uudelleenarviointi, kohdentaminen ja sopeuttaminen pienenevän jäsenmäärän ja resurssien vähenemisen tähden.
• Uusien luottamushenkilöiden, kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja kappelineuvosto sekä vastuuryhmien perehdyttäminen ja toiminnan käynnistäminen.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa
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Laaditaan toimialan suunnitelma toimenpiteiksi em. tavoitteiden saavuttamiseksi
TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET
- Pohjana v 2018 toimintasuunnitelma ja v. 2017 toimintakertomus
- Arviointi pohjana uuden suunnittelulle
- Vuosittain voi olla samat päätavoitteet tai kullekin vuodelle eri päätavoite
- 1-5 päätavoitetta
Tavoitteiden tulee täyttää seuraavat edellytykset:
• on konkreettinen, yksiselitteinen, realistinen ja arvioitavissa oleva
• lähtee seurakuntalaisten tarpeista ja odotuksista
• ohjaa seurakunnan toimintaa ja työntekijöitä hyväksytyn vision ja strategisten linjausten toteuttamiseen
• on haasteellinen, mutta seurakunnan voimavaroin saavutettavissa.
Jokaisen tavoitteen kohdalla vastataan: MITEN TAVOITE SAAVUTETAAN?
TALOUSARVION PERUSTELUT
• Mihin varat käytetään - yksityiskohtainen perustelu.
• Esitykset perittävistä maksuista: leiri-, retki-, olopäivä-, kerho- ym. maksut.
Maksuissa on otettava huomioon kustannusvastaavuus.
TALOUSARVIO-OSA
• Talousarvio laaditaan enintään 0-tasolla, menoja ei lisätä. Jokainen menoerä on
arvioitava ja budjetoitava realistisesti.
• Numerotiedot perustellaan tileittäin tiliöintiohjeena
• Talousarviolomake, saa taloussihteeriltä
• Arvioidaan myös toimialan tulot: mm. leiri-, retki- ja ruokamaksut
Kappeliseurakunnan suunnitelman laatii ja antaa kappelineuvosto
Toimialojen suunnitelman laatii vastuuryhmä ja antaa työalavastuussa olevat työntekijät
Suunnitelma annetaan kirkkoneuvostolle (Kemppainen/Muru-Tanila)
- lähetetään sähköpostina kirkkoherralle ja talouspäällikölle syyskuun loppuun mennessä.
- Tallenna: T:\Yhteinen\Toimintasuunnitelmat\2019
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 13/2018
Muuta huomioon otettavaa
Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on
aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan ylitai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen
määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä tarpeen tehdä vähintään viiden vuoden päähän
ulottuva suunnitelma arviolaskelmineen.
Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2019 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme tulevaa vuotta kattava suunnitelma.
Seurakunnan voidaan katsoa olevan vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, jos taseeseen
on kertynyt alijäämää. Tilanne on vaikea, jos tilikauden tulos on ollut negatiivinen kahtena tai useampana vuotena. Rahavarojen riittävyyttä tulee myös tarkkailla; jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tulee tilanne pyrkiä korjaamaa parempaan suuntaan. Velan määrä seurakunnissa on suhteellisen pieni. On kuitenkin joukko seurakuntia, joissa
suhteellinen velkaantuminen on yli 50 prosenttia, mikä on eräs kriisikunnan tunnusmerkistön raja-arvoista. Tunnusluku kuvaa velan määrän suhdetta toiminta- ja verotuottoihin.
Suhteellinen velkaantuminen -tunnusluvun kehitystä tulee seurata säännöllisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa
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Jos seurakunta on taloudellisissa vaikeuksissa, on talouden tasapainotustoimenpiteisiin
ryhdyttävä välittömästi. Seurakunnan virkamiesjohdon (kirkkoherra ja talouspäällikkö)
on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työtekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon. Talouden tervehdyttämiskeinoiksi suositellaan sekä kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttö- ja ylläpitokustannusten karsimista että henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Viimeistään tässä vaiheessa kiinteistöstrategian laatiminen on ajankohtaista. Osa-aikaistuksia ja
vapaaehtoisten osallistamista tulee myös pitää vaihtoehtoina. Henkilöstön vähentämiseksi
voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Samalla tilannetta
voidaan hyödyntää jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien ja työajankäytön uudelleen
arviointiin ja laajentamiseen. Elleivät edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin – ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Henkilöstöä koskeva pidemmän aikavälin suunnitelma auttaa seurakuntataloutta harjoittamaan vakaata ja turvallista henkilöstöpolitiikkaa.
Yksi tapa vahvistaa seurakunnan taloutta on kirkollisveroprosentin korottaminen. Korottamisen toimin-nalliset ja taloudelliset perusteet tulee analysoida huolellisesti, ja ne on
syytä esittää mahdollisimman avoimesti päättäjien lisäksi myös seurakuntalaisille. Hallinnossa kannattaa ensin päättää talouden linjauksista ja tiedottaa niistä, ja vasta sen jälkeen
tehdä varsinaiset kirkollisvero- ja talousarvioesitykset. Mitä aikaisemmin ja perusteellisemmin asiasta tiedotetaan, sitä paremmat mahdollisuudet on sitouttaa jäsenet osallistumaan seurakunnan toiminnan rahoittamiseen.
Talouspäällikkö ja kirkkoherra ovat koonneet työalojen esityksistä toimintasuunnitelman
ja talousarvion.
Talousarvion keskeiset luvut ovat:
• toimintatulot 244 255 euroa,
• toimintakulut -1 533 712 euroa (siitä henkilöstömenot -772 531 euroa),
• toimintakate -1 289 488 euroa
• arvioidut verotulot ja valtionrahoitus 1 383 071 euroa
• vuosikate on negatiivinen 26987 euroa
• poistot ja arvonalentumiset -86 246, poistoeron vähennys +12 902 euroa
• tilikauden alijäämäksi muodostuu -100 331 euroa
Seurakunnan talous kestää suunnitellun alijäämäisen tuloksen, mutta suunnitteluseminaarien säästötavoitteita on ryhdyttävä toteuttamaan vuonna 2019. Taloussuunnitelma
vuosille 2020 ja 2021 on rakennettu yhden kanttorin ja sijaispalkkioiden varaan sekä on
oletettu, että seurakunta liittyy keskusrekisteriin, mikä mahdollistaa yhden henkilön vähennyksen hallinnossa. Tulevien vuosien verokehitys on arvioitu Eero Laesterän laskelmien mukaisesti. Tilikauden alijäämä suunnitelmavuosina jää 25 000 euro paikkeille
Pälkäneen seurakunnan hautainhoitorahasto on passiivinen. Siihen ei tehdä enää uusia
pitkäaikaisia hoitoja. Kesähoidot hoidetaan seurakunnan toiminnan sisällä omakustanteisesti. Hautainhoitorahaston talousarvion keskeiset luvut ovat:
• toimintatuotot 2600 euroa
• toimintakulut 2650 euroa
• toimintakate -50 euroa
• rahoitustuotot 50 euroa
• tilikauden suunniteltu tulos on 0 euroa.
Syyt alijäämäiseen talouskehitykseen
• Seurakunnan jäsenmäärä pienenee n 100 jäsenellä vuodessa; kymmenessä vuodessa 1000 jäsenellä.
• Kirkkoon kuuluminen on vähentynyt. Vuonna 2007 86,8 % pälkäneläisistä kuului kirkkoon. Vuonna 2017 seurakuntaan kuului pälkäneläisistä 79,8 %. Vuoden
2018 osalta ennuste on 78 % ja suunnitelmakauden lopussa vuonna 2021 enää 76
%.
• Kulut nousevat tuloja enemmän.
Liite 8 Toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021
Liite 9 Tilitasoinen talousarvio kustannuspaikoittain
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Päätösesitys:
Kirkkoherra ja talouspäällikkö esittävät, että kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman ja esittäisi sen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Vuoden
2019 aikana kirkkovaltuusto päättää seuraavien sopeuttamistoimien toteuttamisesta.

Päätösesitys:
Keskustelu:

Päätös:
Hyväksyttiin muutamin korjauksin.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman
hyväksymistä.
Käsitellään sivu kerralla.
Sivut 3-12.
Kirsi Urkon mielestä alkuosa on hyvin koottu ja valaiseva.
Henri Lehtoa kertoi kiinteistöistä oman työnäkymänsä kautta. On helppoa sanoa, että otetaan kiinteistöistä, mutta kukaan ei halua nimetä mistä – kaikki kiinteistöt ovat rakkaat.
Tero Ahlqvist oikoi Luopioisten seurakuntatalon kustannustaso vertailukelpoisuutta.
Vesa Mellavuo ilmaisi huolensa Pälkäneen seurakuntatalon tilanteesta.
Paula Suksia painotti, että kiinteistöistä luopuminen on suunniteltava hyvin.
Sivut 13-18
Sivut 19-27
Jaakko Simola esitti näkemyksensä jumalanpalveluksen ja musiikin vastuuryhmän puheenjohtajana.
Kirsi Urkko kommentoi sivun 20 jumalanpalveluksen kehittämistä, joka tehdään voimakkaasti seurakuntalisia osallistaen.
Vesa Mellavuo kertoi, että liitelehdestä luopumine on sekä säästö, että voi olla myös uusi
mahdollisuus.

Päätös:

Kappeli:
Kasvatus:
Diakonia:
Kirsi Urkko mainitsi YV-keräyksen hyvän tuoton
Lähetys:
Vapaaehtoinen lähetyskannatus on erityisen vahva.
Paula Eloranta hoitaa lähetyssihteerin tehtäviä vuoden kerrallaan.
Hautaus-, kiinteistö ja tuloslaskelmaosa:
Hautainhoitorahasto:
Sitovuustasot
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tiedoksi työntekijöille.

Muutoksenhaku:

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella kirkollis- tai hallintovalituksella.
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38 §
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTATALON TASEARVO
Eliisa Lahtinen poistui klo 21.
Esittely:
KN 11/2018 § 174
KN 1/2018 § 14
Pälkäneen seurakuntatalon tasearvo normaalien vuosipoistojen jälkeen 31.12.2017 on
53622,15 ja keittiön peruskorjauksen arvo on 38459,78.
Vuoden 2017 aikana tehtiin kaikkiin kiinteistöihin ilmastointijärjestelmän perushuolto. Siitä
huolimatta nousi esille epäily vakavasta sisäilmaongelmasta. Sisäilmaongelman käsittelyssä
on mukana työterveyshuolto.
Suunnitelman mukaisesti Pälkäneen seurakuntatalon hankinta-arvo poistuu vuonna 2032. Tilinpäätöksen ja taseen kuuluu antaa seurakunnan taloudellisesta tilanteesta oikea ja riittävä
kuva. Seurakuntatalon tasearvo ei kuvasta enää talon teknistä palvelutuotantokykyä. Todellisuudessa Pälkäneen seurakuntataloon sisältyy huomattava korjausvelkariski.
Päätösesitys:
Talouspäällikkö esittää tämän tiedon valossa seurakuntatalon hankinta-arvon alaskirjausta
vuoden 2017 tilinpäätökseen. Taseeseen jää edelleen seurakuntatalon keittiön peruskorjauksen
arvo, joka poistuu poistosuunnitelman mukaisesti vuoden 2027 loppuun mennessä.
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Pälkäneen seurakuntatalon keittiön tasearvo vuoden 2018 poistojen jälkeen 34569,27. Vuosipoiston ollessa 3890,51 euroa, keittiöremontin poistamiseen kuluu vielä yhdeksän vuotta.
Keittiöremontti on aktivoitu taseeseen vuonna 2008 ja sen arvo on ollut 73870,29 euroa, poistoajaksi on arvioitu 20 vuotta.
Vuoden 2018 seurakuntatalon kosteus- ja sisäilmateknisessä kuntotutkimuksessa havaittiin
viitteitä ja vahvoja viitteitä kosteusvaurioista ulkoseinärakenteiden sisällä, yläpohjassa ja
maanvarasisissa seinissä.
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 8/2018 § 111 seurakuntatalon tilannetta. Silloin todettiin, että kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja Hattulan kunnan rakennuspäällikön Juhani
Järvisen mielestä kiinteistöä voidaan edelleen normaalisti käyttää, edellyttäen tutkimuksissa
todettujen rakennuksen terveyshaittavaikutuksien rajoittamistoimia. Samanaikaisesti kuullaan
käyttäjien kommentteja/palautteita, eli aktiivisesti seurataan tilannetta ja tarvittavilta
osin/mahdollisuuksien rajoissa, suoritetaan kiinteistöön aputoimenpiteitä. Päätöksiä laajamittaisista korjauksista ei ole tehty. Vuoden 2019 talousarvioon on varattu 15 000 euroa tarvittaviin tiivistystoimenpiteisiin. Rakennuksen ilmastointi on säädetty lievästi ylipaineiseksi. Toisaalta kaikki työntekijät eivät koe voivansa rakennuksessa työskennellä.
Varovaisuuden periaatteen mukaan seurakuntatalon tasearvo pitäisi joko poistaa kertapoistona
kokonaan vuoden 2018 tilinpäätöksen yhteydessä tai vähintäänkin lyhentää oleellisesti poistoaikaa. Muuten seurakunta voi olla tilanteessa, että rakennus voi joutua kokonaan käyttökieltoon ja siitä on taseessa edelleen poistamatonta menojäännöstä. Kertapoisto tai poistosuunnitelman muutos edellyttävät kirkkovaltuuston päätöstä.
Päätösesitys:
Talouspäällikkö esittää vaihtoehtoisesti:
a. Koko tasearvon alaskirjausta vuoden 2018 tilinpäätökseen huolimatta reilusti miinukselle painuvasta tuloksesta. Tässä tapauksessa tulosvaikutus näkyy negatiivisena vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Seuraavien vuosien talousarvioon vuoteen 2027 saakka
suunnitellun menot vähenevät vuositasolla 3890,51 euroa.
b. Poistosuunnitelman muuttamista niin, että keittiöremontti poistuisi seuraavien kolmen vuoden aikana vuosipoiston ollessa nykyisen 3890,51 euron sijaan 11523,09 euroa. Tässä tapauksessa suunnitelmavuosien tulos heikkenee suunnitellusta 7632,58
euroa.
Pöytäkirjan tarkastajien
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Keskustelu:

Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi alaskirjata Pälkäneen seurakuntatalon keittiöremontin arvo ylimääräisellä kertapoistolla vuoden 2018 tilinpäätöksen.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi alaskirjata Pälkäneen seurakuntatalon keittiöremontin tasearvon kokonaisuudessa ylimääräisellä poistolla vuoden 2018 tilinpäätökseen.
Käytiin keskustelu.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella kirkollis- tai hallintovalituksella.

Päätösesitys:
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39 §
METSÄHOITOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUOSILLE 2018 - 2027
Esittely:
KN 10/2018 § 148
Tämä pykälä käsitellään järjestäytymispykälien jälkeen.
Metsähoitosuunnitelma vuosille 2018 - 2027 on valmistunut MHY Roineen toimesta. Metsähoitoyhdistyksen edustaja esittelee kokouksessa suunnitelman.
Pekka Jaatinen ja Raine Sumioinen esittelivät metsähoitosuunnitelman seuraavalle kymmenelle vuodelle.
Päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Kirkkojärjestys 15:10
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain (1093/1996) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima.
Metsähoitosuunnitelma edellyttää kirkkovaltuuston hyväksynnän.
Pälkäneen seurakunnan omistuksessa oli vuonna 2017 yhteensä 394 ha, josta metsätalousmaata 348 ha. Maatalousmaaksi luokiteltavaa maata seurakunta omistaa 21 ha ja hautausmaan
alueet ovat yhteensä 9 ha.
Metsätaloussuunnitelma on tehty MHY Roineen toimesta vuosiksi 2018 - 2027.
Seurakunnassa toteutetaan vuosittain metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut. Seurakunnan
omistamat metsät ovat suurelta osin kasvatusvaiheessa, joten puunmyynnistä ei voida odottaa
suurta tuloa. Metsätaloudessa aiheutuu puuston kehitysvaiheesta johtuen metsähoitosuunnitelman alkuvuosina suhteessa suurempia kuluja metsänhoitotöistä.

Kuvio: Puusto Puutavaralajeittain 2018

Kuvio: Kasvupaikat

Kuvassa on esitetty metsäsuunnitelma-alueen metsämaiden puuston kehitysluokkien pinta-alajakauma nykyhetkellä sekä suunnitelmajakson lopussa, jos kaikki suunnittelukaudelle ehdotetut hakkuut toteutetaan.
Metsäsuunnitelma antaa tasaisella jaolla tuloja 43.000 € tuloja / vuosi.
Vastaavasti kuluja 6000 €/ vuosi. Netto on noin 37.000 € / vuosi.
(Hinnat alv 0)
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Keskustelu:

Talouspäällikkö esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston tiedoksi merkitsemän
metsähoitosuunnitelman vuosille 2018-2027.
Käytiin keskustelu.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella kirkollis- tai hallintovalituksella.
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40 §
ILMOITUSASIAT
Esittely:
Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
17/2018 Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019-2020
17/2018 Liite 1 Tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista seurakuntataloudelle - malli
17/2018 Liite 2 Tilintarkastajalle - ISAE varmuuslausunto
16/2018 Uusi etu- ja sukunimilaki voimaan 1.1.2019
15/2018 Rippikoulun malliohjesääntö
15/2018 liite - Rippikoulun malliohjesääntö 2018
14/2018 Vuoden 2019 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle
13/2018 Vuoden 2019 talousarvion valmistelun perusteita
13/2018 liite 1 Kirkon keskus- ja eläkerahastomaksut seurakuntatalouksittain vuonna 2019
13/2018 liite 2 Valtionrahoituksen jako seurakunnille 2019
12/2018 Vuoden 2019 kirkkokolehdit
12/2018 liite Vuoden 2019 kirkkokolehdit
11/2018 Hallinto- ja erityistuomioistuimille uusi sähköinen asiointipalvelu
10/2018 Verkkotyön yhteistyömalli
9/2018 Esitykset pro ecclesia_mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä
2018

Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:
Yleiskirje A7/2 Yleiskirje A7/2018 Suorituslisän käyttöönottoon valmistautuminen syksyllä
2018
•Paikallisen järjestelyerän neuvottelumenettelyä koskeva ohjeistus (pdf)
Yleiskirje A6/2018 Luottamusmieskurssit
Yleiskirje A5/2018 Vaihtelevaa työaikaa noudattavan (tarvittaessa töihin tulevan) työntekijän
asemaa koskeva työsopimuslain muutos
Yleiskirje A4/2018 Ohje työaikasuunnittelusta ja työvuoroluettelon tekemisestä
•Ohje työaikasuunnittelusta ja työvuoroluettelon tekemisestä (pdf)
Yleiskirje A3/2018 Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä
•Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä (pdf)
•Hyvään käytökseen sitoutuminen (docx)
•Toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten018 (pdf)
Kirkkoneuvoston kokoukset:
KN 5/2018
KOKOUKSEN AVAAMINEN
24 §
25 §
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
26 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
27 §
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
28 §
TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
29 §
TUOMIO L16/14740 VAHINGONKORVAUS / IRTAIMEN VUOKRAAN
PERUSTUVA VELKOMUS TOIMEENPANO
30 §
TUOMIO L 11/22284 PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA / KLASILA
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31 §
VEROPROSENTTI VUODELLE 2019
32 §
VALTUUTETULLE ERON MYÖNTÄMINEN VAALIKELPOISUUDEN
MENETTÄMISEN JOHDOSTA
33 §
KIRKKOVALTUUSTON VARSINAINEN JÄSEN
34 §
VAALILAUTAKUNNAN JÄSENEN ERON TOTEAMINEN
35 §
VAALIEN TULOS
36 §
HAUTAPAIKKAHINNASTO
37 §
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021
38 §
39 §
ILMOITUSASIAT
40 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN
41 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
KN 6/2018
KOKOUKSEN AVAAMINEN
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
TOMMOLAN HAUTAUSMAAKATSELMUS
PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUN PAIKALLISSUUNNITELMA
JOHDON KIRVESTES 2018 - 2020 MUKAISET PALKANTARKASTUKSET
TALOUSPÄÄLLIKÖN PALKAN TARKISTUS
PILISTVEREN YSTÄVYYSEURAKUNNAN TUKEMINEN
SEITSYEN LEIRIKESKUKSEN PALOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
VAKUUTUKSET
SIEMENS L 16/14740 (EI JULKINEN)
NUORISOTYÖNOHJAAJAN TEHTÄVIEN JAKAMINEN ELOKUUSTA ALKAEN
PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS
ILMOITUSASIAT
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
KN 7/2018
KOKOUKSEN AVAAMINEN
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
LUOPIOISTEN HAUTAUSMAAN JA KIRKKOPIHAN KATSELMUS
TOMMOLAN HAUTAUSMAAKATSELMUKSEN MUISTIO
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN
KIRKKOJEN VALVONTATARJOUKSET
ILMOITUSASIAT
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
KN 8/2018
KOKOUKSEN AVAAMINEN
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
LUOPIOISTEN HAUTAUSMAAKATSELMUS
KOLEHTISUUNNITELMA
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTATALON TILANNE
YHTEISTYÖ PÄLKÄNEEN KUNNAN KANSSA
pÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN VAKUUTUKSET
LAPSITYÖNOHJAAJAN PALKKA
KANTTORIN VIRKAVAPAA-ANOMUS
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Huomioitavaa

KIRKKOVALTUUSTO
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

KOKOUSKUTSU
ESITYSLISTA
PÖYTÄKIRJA

Kokous

n:o

3/ 2018

Pvm 10.12.2018
Kello : 18.00
Sivu 23/28
Paikka: Luopioisten srk-keskus

ILMOITUSASIAT
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
KN 9/2018
KOKOUKSEN AVAAMINEN
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
TUOMIO L16/14740 VAHINGONKORVAUS / IRTAIMEN VUOKRAAN
PERUSTUVA VELKOMUS TOIMEENPANO
KIRKKOHERRAN LAATIMA EHDOTUS KEHITTÄMISEMINAARIEN
POHJALTA: SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KIINTEISSTÖSTRATEGIA
DIAKONIN PALKAN ERITYINEN LISÄ
ERONPYYNTÖ VAALILAUTAKUNNASTA
HAUTAUSTOIMEN MAKSUJEN PERUSTEIDEN TARKISTUS
EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISEMINEN JA HYVÄN KÄYTÖKSEN
MALLI
RUOPPAUKSEN LÄJITYSLUPA: LAHDENNIEMI
ILMOITUSASIAT
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
KN 10/2018
KOKOUKSEN AVAAMINEN
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
TUOMIO L 11/22284 PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA / KLASILA
PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN KIRKOLLISEN ESINEISTÖN
INVENTOINTIKERTOMUS
LUOTTOTAPPIOKIRJAUKSET
KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖS NUIJANTALON VUOKRAAMISESTA
2019 - 2020
HAUTAPAIKKAHINNASTO
HAUTAUSTOIMEN HINNASTO
HAUTAUSTOIMEN KEHITTÄMISEHDOTUS
TILOJEN VUOKRAHINNASTO
KUULUTUS HOITAMATTOMASTA HAUDASTA
KANTTORIN TEHTÄVIEN HOITO
METSÄHOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 - 2027
KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2019
ERO KIRKKOVALTUUSTOSTA
KIRKKOVALTUUSTON VARSINAINEN JÄSEN
ILMOITUSASIAT
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
KN 11/2018
KOKOUKSEN AVAAMINEN
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN
TYÖJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN
LUOPIOISTEN KIRKKOKUORON AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 2019
PARTIOLIPPUKUNTA KOSTIAN KAHLAAJIEN AVUSTUSANOMUS
VUODELLE 2019
SUORITUSLISÄN KÄYTTÖÖNOTTO PÄLKÄNEEN SEURAKUNNASSA
ILMOITUS SEURAKUNTAVAALIEN TULOKSESTA
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KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VAALI
KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VAALI 2019 - 2022
KIRKKONEUVOSTON VAALI 2019 - 2020
LUOPIOISTEN KAPPELINEUVOSTON VAALI 2019 - 2022
KOLEHTISUUNNITELMA KEVÄTKAUDELLE
SYDÄN-HÄMEEN LEHDEN TARJOUS VUODELLE 2019
PÄLKÄNEEN KIRKON URKUHUOLLON JATKO
URKUISÄNNÖINTISOPIMUS
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021
ILMOITUSASIAT
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Muut asiat:
Kiinteistö OY Kukkianhaltian osakkeista on allekirjoitettu myyntitoimeksiantosopimus, hintapyynti 79 000 euroa. Asunto myydään vuokrattuna.

Päätösesitys:

Seuraavat kokoukset:
Uusi kirkkovaltuusto aloittaa kokouskauden 14.1. klo 18.30 Pälkäneen seurakuntatalo
Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku:

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

41 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEEN ANTAMINEN
Esittely:
KL 24:4 § (30.12.2003/1274)
Kirkollisvalitus
Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, seurakunnan ja hiippakunnan vaalilautakunnan,
hiippakuntavaltuuston, tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen päätökseen sekä kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston oikaisuvaatimuksen tai kurinpitomenettelyn johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kirkollisvalituksella hallinto-oikeudelta. Alistettavassa asiassa valitus tehdään kuitenkin alistusviranomaiselle.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.
Valitus seurakunnan tai seurakuntayhtymän alistettavasta päätöksestä voidaan perustaa myös
siihen, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen. Alistusviranomaisen päätöksestä voidaan valittaa vain 2 momentin mukaisella perusteella.
Valittajan tulee esittää 2 tai 3 momentissa tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan
päättymistä.
KL 24:6 § (30.12.2003/1274)
Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen ja kirkollisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä seurakunnan viranomaisen päätöksestä myös seurakunnan jäsen.
Seurakuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja kirkollisvalituksen saa
tehdä myös seurakuntayhtymän jäsenseurakunta ja sen jäsen sekä seurakuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen seurakunta ja sen jäsen.
Milloin seurakunnan viranomaisen alistama päätös on jätetty tutkimatta tai vahvistamatta
taikka sitä on muutettu, kirkkoneuvostolla tai seurakuntaneuvostolla on oikeus valittaa ratkaisusta. Jos alistetun päätöksen on tehnyt seurakuntayhtymän viranomainen, valitusoikeus
on yhteisellä kirkkoneuvostolla. Jos alistettua päätöstä on muutettu tai se on jätetty tutkimatta, asianosaisen tai seurakunnan jäsenen valitusoikeudesta on voimassa, mitä 4 §:n 2 momentissa ja edellä 1 ja 2 momentissa säädetään.
Tämän lain, kirkkojärjestyksen tai kirkon vaalijärjestyksen mukaisesti päätöksen tehneellä
kirkollisella viranomaisella on valitusoikeus hallinto-oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on muuttanut viranomaisen päätöstä tai kumonnut sen.
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Kurinpitoasiamiehellä on oikeus valittaa 23 luvun 3 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 4 §:n 3 momentissa tarkoitetussa kurinpitoasiassa annetusta päätöksestä.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös se, jolla on 1 tai 2 momentin nojalla oikeus tehdä kirkollisvalitus.
Päätösesitys:

Tarkemmat ohjeet pöytäkirjanlopussa olevassa oikaisuvaatimusohjeessa
Hyväksytään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

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

42 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.50
Juhani Järvinen piti jäähyväispuheen.
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Pälkäneen seurakunta

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kirkkovaltuusto

Kokouspäivämäärä 10.12.2018

Pöytäkirjan pykälä 41

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
perusteet
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: 24,25,26,27,28,29,30,35,40,41,42.
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät:
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 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:
VALITUSOSOITUS
ValitusKirkollis- ja hallintovalitukset
viranomainen
ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
31,32,33,34,36,37,38,39.
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
Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 € (rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 31,32,33,34,36,37,38,39.

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

30 päivää

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

Valitusaika
30 päivää

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

30 päivää

PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
• Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi

30 päivää

Valitus markkinaoikeuteen
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
Valitusaika
14 päivää
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
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.
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Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun
Muutoksenhaku-ajan las- ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä
päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitokeminen
distukseen 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.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla
Valitusvastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjojen
toimittaminen asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa
ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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