PÄÄTÖSLUETTELO
Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 20.11.2018 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 23.11.–7.12.2018 ma-pe klo 9-14 kirkkoherranvirastossa.

§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122

Kokouksen avaaminen
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkovaltuuston päätökset
Perhetyö Kärkölän kappeliseurakunnassa
Yhteisvastuukeräyksen järjestäminen vuonna 2019
Virkavapaa-anomus
Hollolan seurakunnan 1. kappalaisen viran lakkauttaminen
Hollolan seurakunnan seurakuntapastorin viran perustaminen
Lausunnon antaminen sivutoimilupaa varten
Anomus opintovapaata varten
Hämeenkosken kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelma vuodelle 2019
Kuhmoisten – Padasjoen kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelma tammi-kesäkuu
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Kolehtisuunnitelma vuodelle 2019
Seppeleenlasku sankarihaudalla itsenäisyyspäivänä 2018
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Lausunto Hollolan seurakunnan kirkkoherran viran sijaistamisesta
Muut asiat
Aloiteasiat
Ilmoitusasiat
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KIRKKONEUVOSTO
Aika

Tiistai 20.11.2018 klo 18.00 – 23.22

Paikka

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses)

Puheenjohtaja

Lahtinen Antti, kirkkoherra

Jäsenet

Aaltonen Päivi
Hämäläinen Kalevi
Korkeila Laura
Koskelo Aimo
Kotiaho Pekka, varapj.
Lindqvist Kauko
Louekoski-Huttunen Toini
Lyyri Maija
Mertsalmi Ilkka
Simola Juha
Tiilikka Liisa

Varajäsenet

Kuikka Pirjo

Muut läsnäolijat

Aakala Seija, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Iivari Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kokko Keijo, kiinteistöpäällikkö
Mertanen Heikki, vs. talouspäällikkö
Alander Satu, vs. johtava kappalainen, poistui klo 18.52
Takatalo Katja-Margit, Kärkölän kappalainen, poistui klo 22.00
Pelkonen Ari, Kuhmoinen-Padasjoen kappalainen
Rajala Riitta, johdon sihteeri, sihteeri
Petsalo Riitta, varhaiskasvatuksen ohjaaja (§:t 88-93), poistui klo 18.21
Valkeavuori Virve, johtava diakoniatyöntekijä (§:t 88-95), poistui klo
18.35
Vikman Virpi, vs. kappalainen

Poissa

Tanhuanpää Ritva-Liisa
Ruonakoski Leevi, Hämeenkosken kappalainen
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§ 88 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.

§ 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 90 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
Esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Päätös:

Tehtäviin valittiin Aaltonen Päivi ja Tiilikka Liisa.

§ 91 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Työjärjestykseksi hyväksytään esityslista.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi siten, että pykäläksi 117 lisätään ”Seurakuntavaalin tuloksen ilmoittaminen” ja pykäläksi 118 ”Lausunto Hollolan seurakunnan kirkkoherran viran sijaistamisesta”. Siitä
eteenpäin pykälien järjestysnumeroa kasvatettiin kahdella.
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§ 92 Kirkkovaltuuston päätökset
Kirkkovaltuusto teki kokouksessaan 16.10.2018 seuraavan päätöksen:
§ 29 Tuloveroprosentti 2019
Kirkkovaltuuston tarkastetut pöytäkirjat on lähetetty sähköpostitse kirkkoneuvoston jäsenille tiedoksi ja julkaistu verkkosivuilla. Alkuperäiset
ovat kokouksessa saatavilla.
Esitys:

Kirkkovaltuuston päätös todetaan lain mukaiseksi ja täytäntöön pantavaksi.

Päätös:

Kirkkovaltuuston päätös todettiin lain mukaiseksi ja täytäntöön pantavaksi.
Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 perusteella.
Esittelijä:
Kirkkoherra Antti Lahtinen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 751 072
Sähköposti: antti.lahtinen@evl.fi
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§ 93 Perhetyö Kärkölän kappeliseurakunnassa
Kirkkoneuvosto päätti 8.5.2018 §49 seuraavasti:
Lausuntopyyntö Kärkölän kappelineuvostolle perhetyöntekijän viran tulevaisuudesta
Kärkölän seurakunnassa on ollut perhetyöntekijän virka, joka siirtyi Hollolan seurakunnan viraksi 1.1.2017. Virka on ollut täyttämättä viranhaltijan virkavapauden ajan vuosina 2017–2018.
Perhetyöntekijä ei ole sellainen vakiintunut hengellisen työn ammatti,
johon piispainkokous määrittelisi pätevyysvaatimukset. Vakiintuneita
hengellisen työn ammatteja ovat pappi, kanttori, nuorisotyönohjaaja,
lapsityönohjaaja (varhaiskasvatuksen ohjaaja), lähetyssihteeri ja lastenohjaaja. Näihin on olemassa omat koulutuksensa, ja näiden osalta
piispainkokous määrittelee pätevyysvaatimukset.
Hollolan seurakunnassa ei olekaan muita perhetyöntekijöitä, vaan perhetyötä tehdään eri työaloilla läpäisyperiaatteella. Varhaiskasvatuksen,
nuorisotyön ja diakoniatyön työaloilla tehdään perhetyötä hiukan erilaisista näkökulmista ja hieman erilaisten kohderyhmien parissa.
Uusien kappeliseurakuntien liittyessä Hollolan seurakuntaan 1.1.2017
tuli Kärkölän nuorisotyönohjaajasta nuorisotyön tiimin jäsen, diakonian
viranhaltijasta tuli diakoniatiimin jäsen, kanttorista kirkkomusiikin tiimin
jäsen jne. Perhetyöntekijän virka sijoitettiin diakoniatiimiin, mutta virkaa
ei täytetty viranhaltijan virkavapauden aikana. Sen sijaan tiimejä kehotettiin kehittämään perhetyötä uudessa tilanteessa myös Kärkölän alueella. Hollolan seurakunnassa toimitaan siis työalajohtoisesti, ja alueilla
toimivat työntekijät saavat ensisijaisen ammatillisen tuen omalta tiimiltään ja lähiesimieheltään.
Kappeliseurakuntien liittyminen Hollolan seurakuntaan perustuu taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Pienten seurakuntien oli yhä hankalampi tulla toimeen omillaan, siksi ne anoivat liitosta Hollolan kappeliseurakunniksi. Uudella Hollolan seurakunnalla on mahdollisuus toimia
aiempaa joustavammin, taloudellisemmin ja ammattimaisemmin. Liitoksen jälkeisinä vuosina organisaatiota tulee kehittää määrätietoisesti siten, että resurssit suunnataan oikeisiin kohtiin. Hollolan seurakunnalle
on hyväksytty henkilöstöstrategia (26.9.2017 § 115), mikä velvoittaa
seurakuntaa etsimään säästöjä myös henkilöstörakenteesta.
Perhetyöstä ja perhetyöntekijän virasta on neuvoteltu Kärkölän kappeliseurakunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa useaan
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otteeseen. Kärkölässä paikallisesti nähdään tehtävä tärkeäksi, kun taas
Hollolan seurakunnan hengellisen työn esimiehet arvioivat, että perhetyötä pystytään tekemään yhteistyössä eri tiimien kautta riittävällä laadulla Kärkölässä ilman perhetyöntekijän viran täyttämistäkin. Viroista ja
totutuista resursseista luopuminen on aina raskasta, mutta väestömäärän ja erityisesti lapsiperheiden määrän arvioiden voisi tällaisen viran sijoituspaikka olla ennemminkin joku muu Hollolan seurakunnan alue kuin
Kärkölä, jos siis tällainen perhetyöntekijän virka haluttaisiin ja voitaisiin
säilyttää Hollolan seurakunnassa.
Asia on osoittautunut neuvotteluissa hankalaksi, joten Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää asiasta Kärkölän kappeliseurakunnalta
lausuntoa 31.7.2018 mennessä. Mikäli Kärkölän kappeliseurakunta ei
lausu asiasta kirkkoneuvostolle ennen määräaikaa, käsittelee kirkkoneuvosto perhetyöntekijän viran tulevaisuutta ilman ko. lausuntoa.
Lausuntopyyntö kuuluu seuraavasti:
1. Millä perusteella Kärkölässä tulisi olla perhetyöntekijän virka?
2. Millä tavalla Kärkölän kappelineuvosto järjestäisi koko Hollolan seurakunnan alueelle tasapuolisen ja –laatuisen perhetyön mallin?
Lapsivaikutusten arviointi
Kirkkojärjestys 23 luku 3 §:

Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18vuotiasta.

Asialla on vaikutusta lapsiin, koska kyseessä on nimenomaan kysymys
perhetyöstä.
Valmistelu: vs. kirkkoherra Timo Huttunen
Esitys:

Kirkkoneuvosto pyytää Kärkölän kappelineuvostolta lausuntoa
31.7.2018 mennessä perhetyön toteuttamisesta ja perhetyöntekijän viran tulevaisuudesta Kärkölän alueella ja samalla koko Hollolan seurakunnassa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24. luvun mukaan.
Esittelijä:
vs. kirkkoherra Timo Huttunen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh 044 524 6195
Sähköposti: timo.huttunen@evl.fi
Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24. luvun mukaan.
Esittelijä:
vs. kirkkoherra Timo Huttunen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh 044 524 6195
Sähköposti: timo.huttunen@evl.fi
***
Kärkölän kappeliseurakunnan kappelineuvosto antoi lausunnon (LIITE
2) perhetyöntekijän viran tulevaisuudesta 31.5.2018, jossa kappelineuvosto lausuu seuraavaa:
”Kappelineuvosto esittää, että Hollolan kirkkoneuvosto täyttää perhetyöntekijän viran tai vaihtoehtoisesti nimeää työntekijän, joka vastaa
Kärkölän kappelinalueella tehtävästä perhetyöstä ja kehittää sitä yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa sekä toimii paikallisten järjestöjen
ja tahojen kanssa yhteistyössä.
Perhetyöntekijä tai muu perhetyöstä vastaava työntekijä voi olla yhteinen koko seurakunnan alueella mutta työntekijälle varataan työaikaa
Kärkölän alueella, jotta hän pystyy toteuttamaan työtä ja tutustumaan
paikallisiin. Työhön tulee mitoittaa aikaa kärköläläiseen toimintaympäristöön.
Tasapuolista- ja laatuista perhetyötä tulisi kehittää siten, etteivät väestöltään pienet kappelit jätetä huomiotta perhetyössä pelkästään sen
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vuoksi, että niiden lapsiperheiden määrät ovat pienemmät kuin kantaseurakunnassa.”

Perhetyöntekijän tehtävä on koettu Kärkölässä tarpeelliseksi ja Kärkölässä on herännyt huoli perhetyön tulevaisuudesta. Kuitenkin Hollolan
seurakunnan hengellisen työn johtavat viranhaltijat arvioivat, että perhetyötä pystytään tekemään Kärkölässä samoilla kriteereillä kuin muuallakin seurakunnan alueella ilman perhetyöntekijän viran täyttämistäkin.
Mikäli Hollolan seurakunnalla olisi käytössä huomattavasti enemmän
voimavaroja, voitaisiin seurakunnan alueelle perustaa useitakin perhetyöntekijän virkoja. Hollolan seurakunnalle on hyväksytty henkilöstöstrategia (26.9.2017 § 115), mikä velvoittaa seurakuntaa etsimään säästöjä
myös henkilöstörakenteesta.
Perhetyötä tehdään koko Hollolan seurakunnan alueella läpäisyperiaatteella ja resursseja suunnataan sinne missä tarvetta ja kysyntää on. Tilanteet saattavat muuttua vuosittainkin.
Johtava diakoniatyötekijä Virve Valkeavuori katsoo, että diakonista perhetyötä tekevän viranhaltijan Anne Hakkaraisen työaikaa voidaan varata Kärkölän kappeliseurakunnan tarpeisiin. Kappeliseurakunnan diakonisen perhetyön tarpeiden kartoitusta tullaan tekemään yhdessä Kärkölän kappeliseurakunnan diakoniatyöntekijän kanssa.
Lapsivaikutusten arviointi
Kirkkojärjestys 23 luku 3 §:

Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18vuotiasta.

Asialla on vaikutusta lapsiin, koska kyseessä on kysymys perhetyöstä.
Valmistelu: vs. kirkkoherra Satu Alander ja johtava diakoniatyöntekijä
Virve Valkeavuori
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Esitys:

1. Kirkkoneuvosto merkitsee Kärkölän kappeliseurakunnan ”lausunnon
perhetyöntekijän viran tulevaisuudesta” tiedoksi.
2. Kirkkoneuvosto toteaa, että perhetyö koko Hollolan seurakunnan
alueella toteutuu läpäisyperiaatteella.
3. Kirkkoneuvosto toteaa, että Kärkölän alueelle suunnataan diakonisen
perhetyön resursseja myöhemmin tarkentuvalla tavalla. Diakonisena
perhetyöntekijänä toimii Anne Hakkarainen.

Päätös:

1. Kirkkoneuvosto merkitsi Kärkölän kappeliseurakunnan ”lausunnon
perhetyöntekijän viran tulevaisuudesta” tiedoksi.
2. Kirkkoneuvosto totesi, että perhetyö koko Hollolan seurakunnan alueella toteutuu läpäisyperiaatteella.
3. Kirkkoneuvosto totesi, että Kärkölän alueelle suunnataan diakonisen
perhetyön resursseja. Kirkkoneuvosto pyytää, että seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen 20.11.2018 mennessä esitetään työaika- ja
henkilöstösuunnitelma. Diakonisena perhetyöntekijänä toimii toistaiseksi Anne Hakkarainen.

Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaan.

Esittelijä:
vs. kirkkoherra Satu Alander
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh 044 524 6193
Sähköposti: satu.alander@evl.fi
***
Kirkkoneuvoston pyynnön mukaisesti johtava diakonian viranhaltija,
Kärkölän diakonian viranhaltija, diakonisen perhetyön diakonian viranhaltija ja Kärkölän kappeliseurakunnan kappalainen ovat käyneet neuvottelun, jonka tuloksena on syntynyt seuraava työaika- ja henkilöstösuunnitelma:
Diakonisen perhetyön diakoniatyöntekijän työnkuvaan sisältyy yhteys
Kärkölän alueelle. Yhteistyötä seurakunnan vapaaehtoisten ja muiden
tahojen kanssa on jo olemassa. Niitä kehitetään ja vahvistetaan edelleen muun muassa vierailulla MLL:n iltaperhekahvilassa. Loppuvuoden
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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ja ensi kevään ajan diakoniatyöntekijä hoitaa kerran kuukaudessa päivystyksen Kärkölän diakoniatoimistossa. Päivystys suunnataan ja tiedotetaan tukea tarvitseville perheille. Toukokuussa työn tuloksista käydään arviointikeskustelu ja sovitaan jatkosta yhdessä lähiesimiehen
kanssa.
Valmistelu: johtava diakonian viranhaltija Virve Valkeavuori, varhaiskasvatuksen ohjaaja Riitta Petsalo, vs. johtava kappalainen Satu Alander ja kirkkoherra Antti Lahtinen.
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy laaditun Kärkölän kappeliseurakunnan diakonisen perhetyön työaika- ja henkilöstösuunnitelman.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaan.
Esittelijä:
Kirkkoherra Antti Lahtinen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 751 072
Sähköposti: antti.lahtinen@evl.fi
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§ 94 Yhteisvastuukeräyksen järjestäminen vuonna 2019
Vuoden 2019 Yhteisvastuukeräys avataan sunnuntaina 3.2.2019. Teemana on koulutus. Keräyksen tuotto jakautuu seuraavasti:
60 % kehitysyhteistyöhön Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston
kautta
20 % Kirkon Diakoniarahastolle, josta annetaan avustuksia vähävaraisille seurakuntien anomusten perusteella
20 % keräävän seurakunnan päätösten mukaan vähävaraisten auttamiseen
Suomessa vuoden 2019 yhteisvastuuvaroin tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua. Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta tuetaan esimerkiksi laadukasta koulutusta Pohjois-Keniassa.
Oman seurakunnan osuus keräystuotosta on 20%. Hollolan seurakunnan oman seurakunnan osuus tuotosta käytetään vähävaraisten lasten
ja nuorten opiskelun tukemiseen avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa. Avustukset myönnetään diakonia-avustuksina.
Keräyksen toteuttamista varten Hollolan seurakuntaan tulee perustaa
Yhteisvastuutyöryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella keräys, innostaa
eri työaloja ja vapaaehtoisia keräyksen toteuttamiseen sekä vahvistaa
yhteisen vastuun näkökulmaa lähimmäisistä lähellä ja kaukana. Kappelit toteuttavat yhteisvastuukeräyksen itsenäisesti, mutta yhdessä ideoiden.
Yhteisvastuukeräyksen 2019 keräyspäälliköksi esitetään Kauko Lindqvistiä ja keräyssihteeriksi johtavaa diakonian viranhaltijaa Virve Valkeavuorta.
Hollolan seurakunnan yhteisvastuutyöryhmän jäseniksi esitetään keräyspäällikön ja -sihteerin lisäksi nimettäväksi seuraavia henkilöitä:
kappeliseurakunnista Eila Kamppinen, Tarja Vesikallio, Eija Laaksonen
ja Pirkko Haapakka, nuorisotyöstä Päivi Sivonen, varhaiskasvatuksesta
Satu Vesa, musiikkityöstä Vesa Koskimaa, papistosta Virpi Vikman sekä kouluyhteistyöstä Tero Äijälä.
Taloustoimisto vastaa uudistetun suunnitelman ja työnjaon mukaan keräyksen kirjaamisesta ja tilityksestä koko seurakunnan alueella.
Valmistelu: johtava diakonian viranhaltija Virve Valkeavuori
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1. Kirkkoneuvosto nimeää Hollolan seurakunnan yhteisvastuukeräyksen keräyspäälliköksi Kauko Lindqvistin ja keräyssihteeriksi Virve
Valkeavuoren.
2. Kirkkoneuvo nimeää Hollolan seurakunnan yhteisvastuutyöryhmään
jäseniksi keräyspäällikön ja sihteerin lisäksi Eila Kamppisen, Tarja
Vesikallion, Eija Laaksosen, Pirkko Haapakan, Päivi Sivosen, Satu
Vesan, Vesa Koskimaan, Virpi Vikmanin ja Tero Äijälän.
3. Kirkkoneuvosto kohdentaa Yhteisvastuukeräyksen 2019 oman seurakunnan 20% keräystuoton vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelun tukemiseen avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa. Avustukset myönnetään diakonia-avustuksina.
Esitys hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL 24:6
mukaan.
Esittelijä
Kirkkoherra Antti Lahtinen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 751 072
Sähköposti: antti.lahtinen@evl.fi
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§ 95 Virkavapaa-anomus
Asian käsittely on julkisuuslain 24 pykälän 25 kohdan perusteella salainen.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 96 Hollolan seurakunnan 1. kappalaisen viran lakkauttaminen
Kappalainen Janne Hatakka on irtisanoutunut 1. kappalaisen virasta
1.12.2018 alkaen ja hänen irtisanoutumisensa myötä kysymys kappalaisen viran täytöstä on tullut ajankohtaiseksi.
Hollolan seurakunnassa on kuusi kappalaisen virkaa: Yksi kappalaisen
virka jokaisessa kappeliseurakunnassa sekä Hollolan alueella kolme
kappalaisen virkaa. Seurakunnan muuttuneen organisaatiorakenteen
vuoksi on perusteltua, että kappalaisen virkoja on vähemmän. 1. kappalaisen viran tehtävät eivät Hollolan alueella poikkea seurakuntapastorin
tehtävistä. Seurakuntapastorin virka on kevyempi hallinnollisissa asioissa, esimerkiksi viran täyttöön liittyvissä kysymyksissä. Hollolan seurakunnassa seurakuntapastorin viran ja kappalaisen viran palkkaus on
sama.
Näistä syistä on perusteltua, että Hollolan seurakunnan 1. kappalaisen
virka lakkautetaan ja tilalle perustetaan seurakuntapastorin virka.
Valmistelu: Vs. johtava kappalainen Satu Alander
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
lakkauttaa 1.5.2019 alkaen Hollolan seurakunnan 1. kappalaisen viran.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
päättää lakkauttaa 1.5.2019 alkaen Hollolan seurakunnan 1. kappalaisen viran.
Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5.
pykälän perusteella.
Esittelijä:
Kirkkoherra Antti Lahtinen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 751 072
Sähköposti: antti.lahtinen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____
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§ 97 Hollolan seurakunnan seurakuntapastorin viran perustaminen
Kappalaisen viran lakkauttamisen myötä Hollolan seurakuntaan tulee
tarpeelliseksi perustaa seurakuntapastorin virka. Seurakuntapastorin
virka on välttämätön, jotta papiston perustehtävät alueella tulevat hoidetuiksi.
Kirkkovaltuusto päättää uuden viran perustamisesta. Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja
enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä kannattaa sitä
(KL 9 luku 3 §).
Valmistelu: Vs. johtava kappalainen Satu Alander
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää
perustaa Hollolan seurakuntaan seurakuntapastorin viran 1.5.2019 alkaen.

Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
päättää perustaa Hollolan seurakuntaan seurakuntapastorin viran
1.5.2019 alkaen.
Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5.
pykälän perusteella.
Esittelijä:
Kirkkoherra Antti Lahtinen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 751 072
Sähköposti: antti.lahtinen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____
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(henkilöstöasia, ei julkaista netissä)
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§ 100 Hämeenkosken kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelma vuodelle 2019
Hämeenkosken kappelineuvosto käsitteli kokouksessaan 29.10.2018
kolehtisuunnitelmaa ajalle 1.1.-31.12.2019. (LIITE 1).
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman seurakunnan päiväjumalanpalveluksissa kerättävästä kolehdista. (KJ 2 luku, § 8) Osa pyhistä on sellaisia, joiden
kohdalla kirkkohallitus on määrännyt kohteen, kahden pyhän kohdalla
vuolle 2019 tuomiokapituli on määrännyt kolehtikohteen, muuten kirkkoneuvosto saa päättää kolehtikohteet.
Kappeliseurakunnan ohjesäännön mukaan kappelineuvosto antaa esityksen kirkkoneuvostolle sen päätettävästä kolehtisuunnitelmasta.
Esityslistan liitteenä 1 on Hämeenkosken kappeliseurakunnan ehdotus
vuoden 2019 kolehtisuunnitelmaksi Hämeenkosken kirkossa päiväjumalanpalveluksissa kannettavissa kolehdeista.
Esitys:
Kappelineuvosto esittää kirkkoneuvostolle Hämeenkosken kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelman vuodelle 2019 Hämeenkosken kirkossa
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista liitettäväksi Hollolan seurakunnan kolehtisuunnitelmaan.
Päätös:
Päätös esityksen ja liitteen mukaisesti.
Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta (KL 24 luku 5§).
Esittelijä:
Kappalainen Leevi Ruonakoski
Asikkalantie 2
16800 Hämeenkoski
puhelin 044 524 6238
sähköposti: leevi.ruonakoski@evl.fi
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 1 mukaisen Hämeenkosken kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.-31.12.2019.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät

_____ / _____

PÖYTÄKIRJA 6/2018

Kirkkoneuvosto 20.11.2018

Päätös:

Sivu 19 (51)

Esitys hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun
mukaan.
Esittelijä:
Kirkkoherra Antti Lahtinen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 751 072
Sähköposti: antti.lahtinen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 101 Kuhmoisten – Padasjoen kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelma tammi-kesäkuu
2019
Kuhmoisten – Padasjoen kappeliseurakunta käsitteli kokouksessaan
7.11.2018 kolehtisuunnitelmaa ajalle 1.1.-30.6.2019. (LIITE 2).
Selostus:
Liitteenä 1 kolehtisuunnitelma ajalle tammi – kesäkuu 2019.
Esitys:
Kappelineuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ja esittää sen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.
Päätös:
Kappelineuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman esityksen mukaisesti ja
esittää sen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi. Päätökseen liitettiin (liite
5) Risto Ojalan ponsi.
Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24. luvun 5. §:n
mukaan.
Esittelijä:
Kappalainen Ari Pelkonen
Puistotie 12, 17500 Padasjoki
puhelin 0407490036,
sähköposti: ari.pelkonen@evl.fi
Esitys:

Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 2 mukaisen Kuhmoisten – Padasjoen
kappeliseurakunnan kolehtisuunnitelman ajalle 1.1.-30.6.2019.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun
mukaan.
Esittelijä:
Kirkkoherra Antti Lahtinen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 751 072
Sähköposti: antti.lahtinen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 102 Kolehtisuunnitelma vuodelle 2019
Kirkkoneuvoston ohjesäännön § 13 kohdan 12 (l) perusteella kirkkoherra laatii kolehtisuunnitelman kirkkoneuvoston asettamien periaatteiden mukaan. Hämeenkosken, Kuhmoisten-Padasjoen ja Kärkölän kappelineuvostot antavat kirkkoneuvostolle esityksen kolehtisuunnitelmastaan liitettäväksi Hollolan seurakunnan kolehtisuunnitelmaan.
Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kolehteja vuonna 2019 kerätään päiväjumalanpalveluksissa seuraavasti:
1.
Hollolan kirkossa kerätään kolehdit
 kirkkohallituksen määräämiin ja suosittelemiin kohteisiin,
 tuomiokapitulin määräämiin kohteisiin,
 muihin seurakunnan vastuulla oleviin kohteisiin,
 seurakunnan kanssa yhteistyössä oleville järjestöille ja diakonisiin
tarkoituksiin.
2.
Sovituksenkirkossa ja Vesikansan kirkossa kerätään kolehdit erityisesti
 kirkon virallisille lähetysjärjestöille,
 Kirkon Ulkomaanavulle,
 ystävyysseurakuntatoiminnalle,
 yhteisvastuukeräykseen,
 järjestöille, joiden työntekijät on kutsuttu seurakunnan vieraiksi,
 muille seurakunnan julistus- ja diakoniatehtävän kanssa sopusoinnussa oleville järjestöille, jotka ovat esittäneet kolehtianomuksen.
3.
Tarpeen mukaan kohdassa 1 määriteltyihin kohteisiin kerättävät kolehdit voidaan osoittaa kerättäväksi Sovituksenkirkossa ja Vesikansan kirkossa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL 24:6
mukaan.
Esittelijä
Kirkkoherra Antti Lahtinen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh 03 524 6612
Sähköposti: antti.lahtinen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 103 Seppeleenlasku sankarihaudalla itsenäisyyspäivänä 2018
Itsenäisyyspäivänä jumalanpalveluksen jälkeen suoritetaan seppeleenlasku ja kunniakäynti sankarihaudalla. Tilaisuuteen kunta hankkii puhujan, äänentoiston, kunnan ja seurakunnan yhteisen seppeleen sekä
kaksi seppeleenlaskijaa.
Jumalanpalveluksen toimittajat ovat Marjo Kortelainen ja Mira Vaha.
Heistä Marjo Kortelainen on toisena seurakunnan seppeleenlaskijana.
Esitys:

Kirkkoneuvosto valitsee toisen seppeleenlaskijan jumalanpalveluksen
jälkeen sankarihaudalle 6.12.2018.

Päätös:

Toiseksi seppeleenlaskijaksi valittiin Kauko Lindqvist.
Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24:3 ja KL 24:6
mukaan.
Esittelijä
Kirkkoherra Antti Lahtinen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh 03 524 6612
Sähköposti antti.lahtinen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 104 Kirkonkirjojen pidon alueellinen organisoiminen Päijät-Hämeen alueella 1.1.2019
Lahden seurakuntayhtymä on lähettänyt Hollolan seurakunnalle
18.10.2018 päivätyn kirjeen (saapunut 22.10.2018), jossa pyydetään
Hollolan seurakunnan kirkkovaltuustolta lausuntoa Tainionvirran seurakunnan jatkamisesta keskusrekisterin jäsenseurakuntana Hartolan ja
Sysmän seurakuntien sijasta 1.1.2019 alkaen sekä Orimattilan seurakunnan liittymisestä Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin
1.1.2019 alkaen (LIITE 3). Edelleen pyydetään hyväksymään päivitetty
yhteistyösopimusluonnos (LIITE 4).
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto
omalta osaltaan vastaa myönteisesti Lahden seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston lausuntopyyntöön:
Tainionvirran seurakunnan jatkamisesta keskusrekisterin jäsenseurakuntana Hartolan ja Sysmän sijasta 1.1.2019 alkaen.
Orimattilan seurakunnan liittymisestä Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin 1.1.2019 alkaen.
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy päivitetyn
yhteistyösopimuksen, jonka allekirjoittajaksi valtuutetaan Hollolan seurakunnan kirkkoherra.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:n mukaan.
Esittelijä
Kirkkoherra Antti Lahtinen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh 03 524 6612
Sähköposti antti.lahtinen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 105 Kirkkoneuvoston lausunto liittyen kirkkoherranvaalitapaan ja viran erityisiin tarpeisiin
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 24.10.2018
todennut, että Hollolan seurakunnan kirkkoherra Antti Lahtinen on irtisanoutunut seurakunnan kirkkoherran virasta 1.4.2019 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi (Tklin ptk 11/2018 § 439).
Edellisen kirkkoherranvaalin (2007) jälkeen vaalilainsäädäntö on muuttunut, mikä käy ilmi oheisesta tuomiokapitulin päätöksestä.
”§
Hollolan seurakunnan kirkkoherranvaali, lausunnon pyytäminen
seurakunnalta
Diaarinumero DTAM/350/01.01.01/2018
Esittelijä Notaari Hannu Laukkonen
Perustelut Hollolan seurakunnassa tuli avoimeksi kirkkoherran virka,
kun rovasti Antti Lahtinen irtisanoutui virasta 1.4.2019 lukien eläkkeelle
siirtymisen vuoksi.
Kirkkoherra valitaan ensisijaisesti välittömällä vaalilla, jossa äänioikeus
on 18vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä (kirkkoherran välitön vaali). Kirkkovaltuuston pyynnöstä tuomiokapituli voi kuitenkin päättää, että
kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto (kirkkoherran välillinen vaali).
Kirkkohallitus on julkaissut oppaan kirkkoherranvaalin hallintomenettelystä v.2015 (Liite: Kirkkoherranvaalin hallintomenettely, Suomen ev.lut. kirkon julkaisuja 23, Kirkko ja toiminta). Sen mukaan ”kirkkoherran
viran tultua avoimeksi, on seurakunnassa mahdollisuus harkita vaalin
järjestämistä välillisenä. Harkinnassa on syytä ottaa huomioon muun
muassa seurakunnan jäsenten kiinnostus seurakunnan ja kirkkoherran
tehtäviä kohtaa, seurakuntalaisten aktiivisuus vaikuttaa seurakunnan
toimintaan sekä paikallinen äänestysaktiivisuus edellisissä seurakuntavaaleissa tai kirkkoherran vaalissa. Perusteltua on, että seurakunta tiedottaa tulevista vaaleista kirkkojärjestyksen 7 luvun 9 §:n 2 momentin
mukaan niin ajoissa, että seurakuntalaisten on mahdollisuus käydä mediakeskustelua myös vaalitavasta. Tiedotusvastuu kirkkoherran vaalista
kuuluu seurakunnan kirkkoneuvostolle […].
Kirkkovaltuuston [...] on tehtävä pyyntö hiippakuntansa tuomiokapitulille
välillisen vaalin toimittamisesta ennen viran haettavaksi julistamista. Jos
pyyntöä ei tehdä, kirkkoherra valitaan välittömillä vaaleilla.
Päätöksen siitä, että kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, tekee
hiippakunnan tuomiokapituli. Se voi omassa harkinnassaan ottaa
seurakunnan toimielimen perustelujen lisäksi huomioon oman näkemyksensä seurakunnan tarpeista. Käytännössä tuomiokapituli voi kuitenkin vain erityisestä syystä ratkaista vaalitavan seurakunnan pyynnöstä poikkeavasti.”
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Kirkkoherranvaalitavan lisäksi seurakunnalta pyydetään lausuntoa
myös Hollolan seurakunnan kirkkoherran viran erityisistä tarpeista.
Seurakunnan lausunto tulee sisältää:
- esitys vaalitavasta
- jos kirkkovaltuusto esittää välillistä vaalia, esitys tulee perustella (KL
23:11 §)
- lausunto Hollolan seurakunnan kirkkoherran viran erityisistä tarpeista
(KJ 6:13 §)
- tuleeko virkaan valitun esittää rikosrekisterilain 6 §:n mukainen
rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Ote tulisi vaatia vain silloin, kun
kirkkoherran virkaan pysyväisluonteisesti ja olennaisesti kuuluu
työskentelyä lasten kanssa.
- koska ensisijaisesti kirkkoherran virka laitetaan haettavaksi
verkkolomakkeella (KirkkoHR), tulee seurakunnan lausunnossa käydä
ilmi:
1) kuka antaa lisätietoja täytettävästä kirkkoherran virasta (nimi,
puhelinnumero, sähköposti),
2) viran palkkaus ja
3) organisaatiokuvaus (lyhyt kuvaus seurakunnasta)
Esitys Tuomiokapituli pyytää Hollolan seurakunnalta valmistelun mukaista lausuntoa 7.12.2018 mennessä. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista (Hallintolaki 6.6.2003/434 33 §:n 2
mom.).
Päätös Päätös esityksen mukaisesti.”
Esitys:

1. Kirkkoneuvosto käy keskustelun ja tekee esityksen kirkkoherranvaalitavasta.
2. Antaa lausunnon viran erityisistä tarpeista.
3. Muut tuomiokapitulin pyytämät (KirkkoHR) verkkolomakkeeseen liittyvät tiedot (lisätietojen antajan yhteystiedot, viran palkkaus ja organisaatiokuvaus) toimitetaan myöhemmin.

Päätös:

1. Kirkkoneuvosto kävi keskustelun kirkkoherranvaalitavasta, ja suoritti
äänestyksen. Äänestyksessä välitöntä vaalitapaa äänesti 10 kirkkoneuvoston jäsentä, ja välillistä vaalitapaa äänesti 3 kirkkoneuvoston
jäsentä. Äänestystuloksen perusteella kirkkoneuvosto esitti välitöntä
vaalitapaa kirkkoherranvaalitavaksi.
2. Kirkkoneuvosto antoi lausunnon seuraavista viran erityistarpeista:
- tasapuolinen ja kuunteleva Raamattuun sitoutuva hengellinen
johtajuus ja taito toimia suunnan näyttäjänä
- kyky hallita kokonaisuuksia ja taito kehittää seurakuntaa
- yhteistyökyky
- hyvät viestinnälliset taidot
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- seurakuntahallinnon tuntemus ja kokemus
- henkilöstöhallinnon taito ja osaaminen
- taloushallinnon tuntemus ja kokemus
3. Kirkkoneuvosto päätti, että muut tuomiokapitulin pyytämät (KirkkoHR) verkkolomakkeeseen liittyvät tiedot (lisätietojen antajan yhteystiedot, viran palkkaus ja organisaatiokuvaus) toimitetaan myöhemmin.

Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:n mukaan.
Esittelijä
Kirkkoherra Antti Lahtinen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh 03 524 6612
Sähköposti: antti.lahtinen@evl.fi
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§ 106 Rippikoulusuunnitelma vuodelle 2019
Rippikoulun ohjesäännön § 2 mukaan kirkkoneuvoston tulee laatia rippikoulutyön suunnitelma kullekin vuodelle.
Rippikoulun perusjaksoa edeltää:
- Kevätjakso, jossa ensimmäinen yhteinen tapaaminen, yksi adventin/joulun ajan jumalanpalvelus, yksi pääsiäisen ajan jumalanpalvelus,
yksi vapaavalintaisen pyhän jumalanpalvelus, ehtoollisopetus ja ehtoollismessu nuorten ehtoollishetkessä, diakoniaoppitunti / kappeleissa
nuortenilta, tutustuminen lähetystyöhön Kansan Raamattuseuran teatteriesityksen kautta, yksi jokaisen ryhmän yhteinen raamattuopetus ja rippikoululaisia ryhmäyttävä kokoontuminen sekä vanhempainilta. Kevätjakson käynnit suoritetaan kunkin ryhmän oman aikataulun mukaisesti
ennen intensiivijaksoa, lukuun ottamatta Kansan Raamattuseuran teatteriesitystä.
Tässä esityksessä mainitaan valmisteluhetken oppilasmäärät, joihin tulee mahdollisesti muutoksia paikkakunnalle muuton, perhetilanteiden
muutosten vuoksi tai toisiin seurakuntiin suuntautuvien rippileirien
vuoksi.
Opetus- ja valvontatehtävissä olevien työntekijöiden lisäksi leireillä on
apuna 16–19 -vuotiaita isoskoulutuksessa olleita nuoria.
Piispainkokous määrittää opetusryhmän maksimikooksi 25 oppilasta.
Tämän määrän ylittäminen edellyttää kirkkoneuvoston hyväksymisen.
Rippikoululeireillä, joilla on kaksi opetusryhmää, tarvitaan vähintään viisi
aikuista työntekijää.
Vuoden 2019 rippikoulujen toteutumissuunnitelma on seuraava:
1. Talvirippikoulu Posiolla 23.2. –2.3., konfirmaatio 10.3. Hollolan kirkossa. Oppilaita 20, opettajina teologi, kanttori ja nuorisotyönohjaaja.
2. Päivärippikoulu Sovituksenkirkossa 23.2.– 2.3., konfirmaatio 3.3. Sovituksenkirkossa. Oppilaita 15, opettajina pappi, kanttori ja nuorisotyönohjaaja.
3. Parinpelto I –leiri 3.–10.6., konfirmaatiot 16.6. Hollolan kirkossa
Oppilaita 40, opettajina kaksi teologia, kanttori ja kaksi nuorisotyönohjaajaa.
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4. Parinpelto II –leiri 11.–18.6., erityisesti Vesikansan alueen nuorille,
konfirmaatio 23.6. Hollolan kirkossa. Oppilaita 25, opettajina teologi,
kanttori ja nuorisotyönohjaaja.
5. Parinpelto III –leiri 19.–26.6., erityisesti Hämeenkosken alueen nuorille, konfirmaatio 30.6. Hämeenkosken kirkossa klo 10 ja Hollolan kirkossa klo 14. Oppilaita 23, opettajina teologi, kanttori ja nuorisotyönohjaaja.
6. Parinpelto IV –leiri, 27.6.–4.7., erityisesti Kuhmoisten-Padasjoen alueen nuorille,konfirmaatiot 14.7. klo 10 Padasjoen kirkossa ja klo 14
Kuhmoisten kirkossa. Oppilaita 34, opettajina kaksi teologia, kanttori ja
kaksi nuorisotyönohjaajaa
7. Parinpelto V –leiri 5.–12.7., konfirmaatiot 14.7. Hollolan kirkossa.
Oppilaita 43, opettajina kaksi teologia, kanttori ja kaksi nuorisotyönohjaajaa.
8. Parinpelto VI –leiri, 13.–20.7., erityisesti Vesikansan alueen nuorille.
Konfirmaatio 28.7. Hollolan kirkossa. Oppilaita 25, opettajina teologi,
kanttori ja nuorisotyönohjaaja.
9. Parinpelto VII – leiri 21.-28.7., konfirmaatio 4.8. Hollolan kirkossa.
Oppilaita 35, opettajina kaksi teologia, kanttori ja kaksi nuorisotyönohjaajaa.
10. Viron rippikoululeiri Kosella 3.-10.6., konfirmaatio 15.6. Sovituksenkirkossa. Oppilaita 21, opettajina teologi, nuorisotyönohjaaja ja kanttori.
11. Rippikoululeiri Lapissa 4.–11.7., konfirmaatio 13.7. Sovituksenkirkossa. Oppilaita 27, opettajina teologi, kanttori ja nuorisotyönohjaaja.
12. Kärkölän kappeliseurakunnan 1. rippikoulu 3.-10.6., konfirmaatio
16.6. Kärkölän kirkossa. Oppilaita 21, opettajina teologi, kanttori ja nuorisotyönohjaaja.
Tämänhetkisen ilmoittautumistilanteen
mukaan Hollolan seurakunnan rippikouluihin osallistuu vuonna 2019 329 oppilasta.
Hollolan seurakunnan rippikouluihin voidaan ottaa kirkkoon kuulumattomia, muiden seurakuntien ja uskonnollisten yhdyskuntien jäseniä, mikäli kyseisessä ryhmässä on tilaa. Lisäksi joitakin henkilöitä suorittaa
rippikoulun varusmiespalveluksen aikana ja muutama käy jonkin kristillisen yhdistyksen rippikoulun. Aikuisrippikoulun käy muutama henkilö.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Valmistelija: Rippikoulu- ja nuorisotyön pappi Hanna-Leena Penttilä
Esitys:

Kirkkoneuvosto

hyväksyy

rippikoulusuunnitelman

vuodelle

2019.

Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi rippikoulusuunnitelman vuodelle 2019
seuraavilla Katja-Margit Takatalon tekemillä korjauksilla:
12. Kalliopirtin rippikoulu 3.-10.6., konfirmaatio 16.6. Kärkölän kirkossa
Oppilaita 31, opettajina teologi, kanttori ja nuorisotyönohjaaja.
Tämänhetkisen ilmoittautumistilanteen mukaan Hollolan seurakunnan
rippikouluihin osallistuu vuonna 2019 339 oppilasta.

Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 perusteella.
Esittelijä:
Kirkkoherra Antti Lahtinen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 751 0720

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 107 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2019 – 2020
Aimo Koskelo oli pykälän alussa pois.
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikautensa (ensimmäisenä
ja) kolmantena vuotena puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi (KJ 8:2).
Vuosina 2017 – 2018 kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Eila
Iivari.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi 2019 – 2020.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 perusteella.
Esittelijä:
Kirkkoherra Antti Lahtinen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 751 072
Sähköposti: antti.lahtinen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 108 Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2019 – 2020
Toimikautensa (ensimmäisen ja) kolmannen vuoden ensimmäisessä
kokouksessa kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan kirkkovaltuuston
varapuheenjohtajan (KJ 8:2).
Vuosina 2017 – 2018 kirkkovaltuuston varapuheenjohtajana on toiminut
Seija Aakala.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi 2019 – 2020.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 perusteella.
Esittelijä:
Kirkkoherra Antti Lahtinen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 751 072
Sähköposti: antti.lahtinen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 109 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2019 – 2020
Kirkkovaltuuston toimikauden (ensimmäisen ja) kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa kirkkovaltuuston tulee nimittää kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja alkavaksi kaksivuotiskaudeksi. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja toimii myös kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston puheenjohtajana (KL 10:2).
Vuosina 2017 – 2018 kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana on toiminut
Pekka Kotiaho.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kaksivuotiskaudeksi 2019 – 2020 kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, joka toimii myös
kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston puheenjohtajana.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 perusteella.
Esittelijä:
Kirkkoherra Antti Lahtinen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 751 072
Sähköposti: antti.lahtinen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 110 Kirkkoneuvoston yhdentoista jäsenen valitseminen vuosiksi 2019 –2020
Aimo Koskelo palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo
21.10.
Kirkkoneuvoston jäsenmäärä on kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan
yksitoista. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja jäsenenä toimii kirkkoherra, ja kirkkoneuvostolle valitaan erillisellä päätöksellä varapuheenjohtaja. Kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisen (ja kolmannen) vuoden ensimmäisessä kokouksessa edellisten lisäksi yksitoista kirkkoneuvoston jäsentä alkavaksi kaksivuotiskaudeksi. Kirkkoneuvoston jäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon sukupuolikiintiö;
vähintään 40 % tulee olla molempia sukupuolia. Yhdentoista hengen
suuruisessa elimessä tulee olla vähintään viisi miestä ja naista luottamushenkilöjäsenenä. Puheenjohtajaa ei voi laskea mukaan kiintiöön
tehtävän ollessa sidottu virkaan.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vuosiksi 2019 2020 yksitoista kirkkoneuvoston jäsentä ja suorittaa valinnan siten, että
kokoonpanossa otetaan huomioon sukupuolikiintiö.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 perusteella.
Esittelijä:
Kirkkoherra Antti Lahtinen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 751 072
Sähköposti: antti.lahtinen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 111 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen
vuosiksi 2019 – 2020
Kirkkovaltuuston tulee toimikautensa ensimmäisen (ja kolmannen vuoden) ensimmäisessä kokouksessa valita kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen.
Henkilökohtaista varajäsentä valittaessa tulee ottaa huomioon se, että
toimielimen kokoonpanossa tulee noudattaa sukupuolikiintiöperiaatetta
myös silloin, kun varajäsenet osallistuvat kokoukseen
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi 2019 –
2020.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 perusteella.
Esittelijä:
Kirkkoherra Antti Lahtinen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 751 072
Sähköposti: antti.lahtinen@evl.fi
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§ 112 Kirkkoneuvoston yhdentoista jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen
vuosiksi 2019 – 2020
Kirkkovaltuuston tulee toimikautensa ensimmäisen (ja kolmannen) vuoden ensimmäisessä kokouksessa suorittaa § 110 valittujen yhdentoista
kirkkoneuvoston jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valinta. Valinnassa tulee ottaa huomioon se, että kirkkoneuvostossa toteutuu säädös
sukupuolikiintiöstä, eli että kirkkoneuvostossa on vähintään 40 % molempia sukupuolia.
Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto suorittaa yhdentoista § 110
valittujen kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenen valinnan, ja valinta tulee toimittaa siten, että kirkkoneuvostossa toteutuu
säädetty sukupuolikiintiösäädös.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 perusteella.
Esittelijä:
Kirkkoherra Antti Lahtinen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 751 072
Sähköposti: antti.lahtinen@evl.fi
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§ 113 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2021
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 1. pykälän mukaan ”talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.” Kirkkojärjestyksen 12. luvun 4. pykälän mukaan ”Seurakunnan
tai seurakuntayhtymän talousarviossa tulee myöntää kappelineuvoston
käytettäväksi varoja kappeliseurakunnassa tapahtuvaa toimintaa varten”.
Budjetin raamit on valmisteltu 26.4.2018 taloudellisessa jaostossa ja
hyväksytty 8.5.2018 kirkkoneuvostossa. Vuoden 2019 budjetoinnin
raamiksi annettiin korkeintaan vuoden 2017 tilinpäätöksen taso.
Ohessa on ehdotus Hollolan seurakunnan, Hämeenkosken kappeliseurakunnan,
Kärkölän
kappeliseurakunnan
sekä
KuhmoinenPadasjokikappeliseurakunnan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020 2021.
Vuoden 2019 talousarviossa ulkoisten toimintakulujen loppusumma on
7 013 949 euroa (6 808 389 euroa). Toimintatuotot ovat 1 176 384 euroa (1 191 492 euroa), verotulot 7 146 000 euroa (6 966 915 euroa), ja
toimintakate 5 837 565 euroa (5 616 897 euroa). Alijäämä on arvion
mukaan 8 500 euroa. Suunnitelmavuosien tulokset muodostuvat alijäämäiseksi, minkä vuoksi talouden sopeuttamista on jatkettava suunnitelmien mukaisesti kiinteistöstrategian ja henkilöstösuunnitelman mukaisesti.
Vs. talouspäällikkö esittelee kokouksessa talousarvion päälinjat PowerPoint -esityksenä.
Esitys:

Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto päättää hyväksyä talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 2021 ja esittää sen kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Jaoston päätös 30.10.2018, § 45:
Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto päätti hyväksyä talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 2021 ja esittää sen kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi seuraavilla muutoksilla:
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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kirkollisiin vaaleihin 1011010101 lisätään 15.900 euroa kirkkoherran
vaalia varten
sivulle 114 kohtaan 104 korjataan Kuhmoisten – Padasjoen kappeliseurakunta

Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021.

Liitteet:

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019 sekä toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021 (LIITE 5)
Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5.
pykälän perusteella.

Esittelijä:
Vs. talouspäällikkö Heikki Mertanen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 524 6191
Sähköposti: heikki.mertanen@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 114 Hautainhoitorahastojen talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021
Vuoden 2017 alusta lukien Hollolan seurakunnalla on ollut viisi erillistä
hautainhoitorahastoa. Kokouksessa esitellään pääkohdat Hollolan hautainhoitorahaston, Hämeenkosken hautainhoitorahaston, Kärkölän hautainhoitorahaston, Padasjoen hautainhoitorahaston sekä Kuhmoisten
hautainhoitorahaston talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmista
vuosille 2019-2021.
Esitys:

Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto
hyväksyy Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Padasjoen ja Kuhmoisten hautainhoitorahastojen talousarvio- ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2019 - 2021 esitettäväksi kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle.

Jaoston päätös 30.10.2018, § 46:
Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto
hyväksyi Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Padasjoen ja Kuhmoisten
hautainhoitorahastojen talousarvio- ja toiminta- ja taloussuunnitelmat
vuosille 2019 - 2021 esitettäväksi kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvosto:

Kirkkoneuvosto päätti esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy Hollolan,
Hämeenkosken, Kärkölän, Padasjoen ja Kuhmoisten hautainhoitorahastojen talousarvio- ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2019 –
2021.
Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta kirkkolain 24 luvun 5.
pykälän perusteella.
Esittelijä:
Vs. talouspäällikkö Heikki Mertanen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 524 6191
Sähköposti: heikki.mertanen@evl.fi
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§ 115 Kuhmoisten – Padasjoen kappeliseurakunnan seurakuntamestarin irtisanoutuminen
Hollolan seurakunnan Kuhmoisten – Padasjoen kappeliseurakunnan
Padasjoen seurakuntamestari Mauri Mäkelä ilmoittaa irtisanoutuvansa
Hollolan seurakunnan kuukausipalkkaisesta työsuhteesta oheisella kirjeellä 1.2.2019 lukien jolloin hän siirtyy eläkkeelle.
Esitys:

Kirkkoneuvosto kirjaa Mauri Mäkelän palvelussuhteen päättyvän eläkkeelle jäämisen vuoksi siten, että viimeinen työpäivä on 31.1.2019.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen KL 24. luvun mukaisesti.

Esittelijä:
Kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 040 591 2431
Sähköposti: keijo.kokko@evl.fi

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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§ 116 Ostotarjous määräalasta
Mika Nurminen on tarjoutunut ostamaan lisämaata omistamansa kesämökkitontin (291-410-53-5) vierestä. Esisijaisesti ostettavaksi esitetty
maa-ala sijaitsee Korola- (291-410-12-15) nimisen kiinteistössä rajautuen Isojärveen ja Lyyrajärveen. Maa-alan pinta-ala on n. 1,5 ha. Toissijaisesti ostettavaksi esitetty maa-ala on pinta-alaltaan n. 0,5 ha.
Ostotarjous on käsitelty 6.2.2018 Kirkkoneuvoston kokouksessa Mika
Nurmisen 18.12.2017 ilmoittamalla perusteella:
”Tontin ja seurakunnan metsän raja kulkee hyvin lähellä lähimpänä Isojärveä (kuvassa Liivelahti) olevaa saunarakennusta sekä muita ylempänä olevia rakennuksia. Korkeuskäyristä näkyy iso rinne, joka sijaitsee
heti Lyyrajärven takana ja jatkuu aina Isojärven rantaan saakka. Alue
on siis suurilta osin melko vaikeakulkuista ja rajoittuu Isojärven rannassa olevaan isoon kivikkoon. Tasaisempi alue sijaitsee mökkirajamme ja
piirtämäni viivan välissä (seurakunnan alueen keskiosassa). Isojärven
rantaan päin mentäessä alkaa rinne alaspäin aina kivikkoon saakka.
Uskoisinkin, että kyseisellä alueella ei ole suurta taloudellista arvoa
seurakunnalle ja siinä sijaitsevia puita voi olla hankala saada hyötykäyttöön. Meille sen sijaan sillä olisi käyttöarvoa ja se toisi
mm. mahdollisuuden saada polttopuuta alueelta tulevina vuosina ja
samalla poistaa joitakin puita, jotka varjostavat tonttia.”
Liitteet:

Liite 6: karttaotteet

Esitys:

Kiinteistöpäällikkö esittää, että ostotarjoukseen suhtaudutaan kielteisesti ja
asiaa ei valmistella eteenpäin.

Kirkkoneuvoston päätös
6.2.2018 § 10
Kirkkoneuvosto päätti, että Hollolan seurakunta myy maa-alueitaan ja kiinteistöjään vain omasta aloitteestaan.
Mika Nurmisen toimittamat
perusteet 2.5.2018
Mika Nurminen katsoo, että Kirkkoneuvoston 6.2.2018 päätöksen perusteet ovat olleet vajavaiset, joten hän on halunnut toimittaa lisäperustelut
maa-alueen ostamiselle.
Liitteet:

Liite 7: Esitys metsätontin ostamiseksi seurakunnalta 29.4.2018

Esitys:

Kiinteistöpäällikkö esittää, että Kirkkoneuvosto pysyy 6.2.2018 tehdyssä
päätöksessä.

Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Kirkkoneuvoston päätös
8.5.2018 § 57:
Esittelijän esityksestä esitys jätetään pöydälle seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.

Lisäselvitysten sekä Kuhmoisten – Padasjoen kappelineuvostolta hankittavan lausunnon vuoksi esitys siirtyi 20.11.2018 kokoukseen.
Mika Nurmiselta saatujen selvitysten mukaan seurakunnan kiinteistön
puolella tehdyt toimenpiteet ovat tapahtuneet Kuhmoisten seurakunnan
aikana suullisten sopimusten perusteella, jonka vuoksi niistä ei löydy
päätös- tai sopimusasiakirjoja.
Tulevaisuuden metsänhakkuita ajatellen on tärkeää, että seurakunnalla
olisi tieyhteys puiden kuljettamiseen. Tämän vuoksi on aiheellista laatia
Mika Nurmisen kanssa sopimus, jossa seurakunta voi käyttää tiealuetta
metsätalouden harjoittamiseen liittyvään liikenteeseen ja vastavuoroisesti Mika Nurminen voi käyttää paikoitusalueen seurakunnan puoleista
osaa. Näille oikeuksille tulisi hakea Maanmittauslaitoksen rasite- ja tietoimitukset.
Kuhmoisten – Padasjoen
kappelineuvoston lausunto
7.11.2018 § 76:
Kappelineuvosto lausuu kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto on päättänyt, että seurakunta myy tonttimaata vain omista tarpeistaan käsin.
Kappelineuvosto esittää, että kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko sopii Nurmisen kanssa tienkäytön rasitteesta mahdollisen hakkuiden yhteydessä.
Kappelineuvosto esittää edelleen, että Kokko sopii myös Nurmisen paikoitusalueen rasitteesta.
Esitys:

Kiinteistöpäällikkö esittää, että määräalan myynnin sijasta Mika Nurmisen kanssa haetaan rasite- ja tietoimitukset joissa seurakunta saa oikeuden käyttää Nurmisen tontille johtavaa tietä metsätalouden harjoittamiseen liittyvään liikenteeseen ja Mika Nurminen saa käyttää seurakunnan puolella olevaa paikoitusaluetta sen laajuisena, kuin se tällä
hetkellä on.
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Esitys hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä voi esittää oikaisuvaatimuksen kirkkolain 24 luvun 5.
pykälän perusteella.

Esittelijä:
Kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 040-5912431
Sähköposti keijo.kokko@evl.fi
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§ 117 Seurakuntavaalin tuloksen ilmoittaminen
Kirkon vaalijärjestyksen luvun 2 § 52 mukaan vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle sekä kullekin varsinaiseksi
jäseneksi ja varajäseneksi valitulle.
Vaalilautakunta ilmoittaa vaalin tuloksen myös kirkkoneuvostolle. Vaalin
tulos on liitteenä.
Esitys:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seurakuntavaalien tuloksen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi, ja viedään edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Tästä päätöksestä ei voi esittää oikaisuvaatimusta KL 24:5 perusteella.
Esittelijä:
Kirkkoherra Antti Lahtinen
Keskuskatu 2
15870 Hollola
Puh. 044 751 072
Sähköposti: antti.lahtinen@evl.fi
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§ 118 Lausunto Hollolan seurakunnan kirkkoherran viran sijaistamisesta
(henkilöstöasia, ei julkaista netissä)

§ 119 Muut asiat
Aimo Koskelo kiitti menneistä vuosista, ja toivotti onnea uusille kirkkovaltuuston jäsenille.
Kirkkoherra Antti Lahtinen kiitti kirkkoneuvon jäseniä kuluneista vuosista.
Antti Lahtisen lähtösaarna on 31.3.2019 Hollolan kirkossa.

§ 120 Aloiteasiat
Aloiteasioita ei ollut.
§ 121 Ilmoitusasiat
a)
Kirkkoherran päätökset annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle:
46/2018
47/2018
48/2018
49/2018
50/2018
51/2018
52/2018
53/2018

Virkavapaa
Hollolan seurakunnan määräaikainen diakonian viranhaltija
Määräaikainen lastenohjaaja
Hollolan seurakunnan määräaikainen nuorisotyönohjaaja
Virkavapaa
Talouspäällikön vanhempain– ja hoitovapaan sijaisuus
Koulutukset ja työ– ja virkamatkat 2019
Osallistuminen Kirkon alat ry:n edustajiston kokoukseen

b)
Vs. talouspäällikön päätökset annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle:
46/2018
Vuosisidonnaisen palkanosan muutos
47/2018
Vuosisidonnaisen palkanosan muutos
48/2018
Vuosisidonnaisen palkanosan muutos
49/2018
Vuosisidonnainen palkanosa
Pöytäkirjantarkastajien merkinnät
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Bussi-kilpailutus
Vuosisidonnainen palkanosa

c)
Merkitään tiedoksi taloudellisen jaoston kokouksessa 30.10.2018 päätetty kevään 2019 kokousaikataulu:
Seuraavia aikoja ehdotetaan taloudellisen jaoston kokousajoiksi:
- Tiistai 19.2.2019 Klo 18.00
- Tiistai 12.3.2019 klo 18.00
- Tiistai 23.4.2019 klo 18.00
- Tiistai 4.6.2019 (kiinteistö- ja hautausmaakatselmus)
- Keskiviikko 5.6.2019 (kiinteistö- ja hautausmaakatselmus)
Seuraavia aikoja ehdotetaan kirkkoneuvoston kokousajoiksi:
- Tiistai 5.2.2019 Klo 18.00
- Tiistai 26.3.2019 klo 18.00
- Tiistai 7.5.2019 kl0 18.00
Seuraavia aikoja ehdotetaan kirkkovaltuuston kokousajoiksi:
- Tiistai 22.1.2019 Klo 18.00
- Tiistai 28.5.2019 klo 18.00
Kokouskahvi tarjotaan alkaen puoli tuntia ennen kokousta.
d)
Kirkkoherra Antti Lahtinen on irtisanoutunut 16.10.2018 päivätyllä ilmoituksella Hollolan seurakunnan palveluksesta 1.4.2019 alkaen siirtyäkseen eläkkeelle.
e)
Lahden seurakuntayhtymän ja IT-alueen tietosuojavastaavaksi on
nimetty asianhallintasihteeri Sirpa Salokannel ajalle 1.1.–31.12.2019.
Lahden seurakuntayhtymä tekee Järvenpään seurakunnan kanssa
sopimuksen tietosuojavastaavan tehtävien hoitamisesta ajalle
1.1–31.12.2019.

Kirkkoneuvosto:

a) Merkittiin tiedoksi.
b) Merkittiin tiedoksi.
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c) Merkittiin tiedoksi taloudellisen jaoston kokouksessa 30.10.2018 päätetty kevään 2019 kokousaikataulu yhdellä kirkkoneuvoston kokouksen lisäyksellä, joka pidetään 15.1.2019 klo 18.00.
d) Merkittiin tiedoksi.
e) Merkittiin tiedoksi.
§ 122 Kokouksen päättäminen ja muutoksenhakuoikeudesta ilmoittaminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja totesi, että tiedot muutoksenhakuoikeudesta liitetään kirkkoneuvoston pöytäkirjaan.

Allekirjoitukset:

Antti Lahtinen
puheenjohtaja

Riitta Rajala
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Hollolassa 23.11.2018

Päivi Aaltonen
pöytäkirjantarkastaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä
20.11.2018
122

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 92, 96, 97, 98, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
117, 118
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:

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

1
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatiSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Keskuskatu 2
Postiosoite: Keskuskatu 2, 15870 Hollola
Telekopio: (03) 780 6632
Sähköposti: hollolan.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 115, 116
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen
voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai
sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä
ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

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

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikai- Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön
sun tekeminen asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto, pöytäkirjan pykälät: 70
Käyntiosoite: Keskuskatu 2
Postiosoite: Keskuskatu 2, 15870 Hollola
Telekopio: (03) 780 6632
Sähköposti: hollolan.seurakunta@evl.fi
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuPöytäkirjantarkastajien merkinnät
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neen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä
tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen
viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Hankintaoikai- Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
sun sisältö
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Kirkollis- ja hallintovalitukset
ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Asiakaspalvelu avoinna: ma-pe klo 8.00-16.30
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13111 Hämeenlinna
Puhelinvaihde: 010 36 42200
Telekopio: 010 36 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 128, 130

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:

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

Valitusaika
30 päivää

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käynti- ja postiosoite: Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere
Puhelinvaihde: (03) 238 1100
Telekopio: (03) 238 1150
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
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PL 210 (Eteläranta 8), 00131 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: PL 118, 00131 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1–3, Helsinki
Telekopio: 010 364 3314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Muutoksenhaku- Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää
ajan laskeminen lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
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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.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu,
jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.
Valitusasiakirjojen toimittaminen

Oikeudenkäyntimaksu

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
annetun lain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2000 euroa, jollei lain 4-7 §:stä muuta
johdu.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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