LOPEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

Kokousaika:
Kokouspaikka:

KOKOUSKUTSU
4 / 2017

Sivu 1 / 13

Keskiviikko 8.11.2017 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien)
Lopen kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, 12700 Loppi

Asialuettelo:
37§
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
38§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
39§
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain valinta
40§
Työjärjestyksen hyväksyminen
41§
Työalojen esittelyt kirkkovaltuustossa
42§
Kanttorin työhuoneen lisätalousarvio
43§
Kiinteistökatselmus ja investoinnit vuodelle 2018
44§
Kirkon suunnittelu / sopimus Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:n kanssa
45§
Investointien siirtyminen vuodelle 2018
46§
Kirkollisveroprosentti 2018
47§
Hautaustoimen hinnasto
48§
Kanttorilan investointivarauksen kohdentaminen
49§
Ilmoitusasiat
50§
Jäsenten esittämät asiat
51§
Valitusosoitus
52§
Kokouksen päätös

____________________________________________________________________________
Lopella 27.10.2017
Jarno Hatakka
puheenjohtaja
Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille 31.10.2017

Merja Zetterman
toimistosihteeri
Pöytäkirja nähtävänä:
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 14.11.2017. – 13.12.2017 viraston aukioloaikoina maanantai - perjantai
klo 9.00 - 12.00.

LOPEN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

ESITYSLISTAPÖYTÄKIRJA

4/ 2017
sivu 2 / 13

Kokousaika

Keskiviikko 8.11.2017 klo 18.30 – 19.28

Kokouspaikka

Lopen kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, 12700 Loppi
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x
x
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Lehikoinen, Liisa, varajäsen

poissa

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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x
x

Muut osallistujat

Hynynen, Tuomas, kirkkoherra
Kuuluvainen, Pirjo, talouspäällikkö
Zetterman, Merja, toimistosihteeri
Lähdekorpi, Ulla, diakoni-lähetyssiht. §41
Vesto, Leena, Pirjetan Partio
§41
Ruuskanen, Piritta, Santamäen Palokärjet §41

Käsitellyt asiat

§§ 37 - 52, sivut 1 - 13
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x
x

Allekirjoitus
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37§

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja Jarno Hatakka julisti kirkkovaltuuston kokouksen avatuksi.
Kirkkoherra Tuomas Hynynen piti alkuhartauden.

38§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille 31.10.2017.
Kokouskutsu on ollut nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla 27.10.2017 – 8.11.2017.
Kokouksesta on ilmoitettu seurakuntauutisissa viikolla 43-44 / 2017 (Lopen Lehti,
seurakunnan kotisivut) sekä ilmoituksella Lopen Lehdessä ja Riihimäen Seudun
Viikkouutisissa 1.11.2017.
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto suorittaa nimenhuudon ja toteaa kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden. (Kirkkojärjestys 8.luku §5 ja kirkkovaltuuston työjärjestys §3 ja §5)
Päätös:
Suoritetussa nimenhuudossa kirkkovaltuuston 19 varsinaisesta jäsenestä oli paikalla 17;
poissa olivat Anne Lukana ja Arttu Valonen.
Anne Lukanan varajäseneksi ja hänen äänioikeuttaan käyttämään hyväksyttiin Riitta Suonurmi
ko. listan 1. varasijalta.
Arttu Valosen varajäseneksi ja hänen äänioikeuttaan käyttämään hyväksyttiin Liisa Lehikoinen
ko. listan 2. varasijalta.
Todettiin kaikki 19 kirkkovaltuutettua olevan edustettuina kokouksessa.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

39§

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain valinta
Kirkkovaltuusto päätti 14.1.2015 §4 noudattaa pöytäkirjan tarkastajien valinnassa
aakkosjärjestystä.
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös
ääntenlaskijoina (Kirkkojärjestys 8.luku §5 ja kirkkovaltuuston työjärjestys §4).
Aakkosjärjestyksessä vuorossa ovat Sari Paalijärvi ja Riina Rautiainen.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti ilman umpilippuäänestystä Sari Paalijärvi ja
Riina Rautiainen. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

40§

Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Työalojen esittelyt kirkkovaltuustossa
Kirkkoneuvosto §16 /24.1.2017:
Kirkkovaltuusto tutustuu seurakunnan eri työalojen toimintaan seuraavasti:
2 / 2017 Lapsi- ja perhetyö, varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö
3 / 2017 Diakonia- ja lähetystyö ja partio
4 / 2017 Kirkkoherranvirasto, taloustoimisto ja KIPA
1 / 2018 Jumalanpalveluselämä, kirkkomusiikki, aikuistyö, tiedotus
2 / 2018 Kiinteistö- ja hautaustoimi, leirikeskus
3 / 2018 Metsätalous
4 / 2018 Kirkkoherra ja talouspäällikkö esittelevät yhteistyökumppaneiden toteuttamat
toiminnot (sairaalasielunhoito, palveleva puhelin, atk-palvelut ym.)
Kirkkoneuvosto toivoo, että lisäksi uudet työntekijät tulevat esittäytymään seuraavassa
kirkkovaltuuston kokouksessa.
---------------------------------Toukokuussa 2017 pidettiin ylimääräinen kirkkovaltuuston kokous kanttorilan myymisen
vuoksi, ja tuossa kokouksessa ei tutustuttu mihinkään työalaan. Siksi kokouksessa 4/2017
on diakonia- ja lähetystyön sekä partion vuoro.
Ehdotus (Kirkkoneuvosto §16 /24.1.2017):
Kirkkovaltuusto tutustuu tässä kokouksessa diakonia- ja lähetystyön sekä partion
toimintaan.
Kirkkovaltuusto §41 / 8.11.2017
Vs. seurakuntapastori Sari Salmi kävi esittäytymässä kirkkovaltuustolle. Hän toimii
seurakuntapastori Jatta Kärkkäisen opintovapaasijaisena 1.11.2017-31.8.2018.
Diakoni-lähetyssihteeri Ulla Lähdekorpi esitteli Lopen seurakunnan diakoniatyötä sekä
itsensä että diakonissa Auli Kovalaisen osalta. Diakoniatyön mottona on antaa apua
sinne, missä sitä tarvitaan, eli diakoniatyön piiriin kuuluvat kaikki ikäryhmät. Työ sisältää
sekä ryhmätilanteita että yksilökohtaamisia. Työhön kuuluu tällä hetkellä mm. vanhemman
väen kerhoja ja retkipäiviä, kontaktikahvila, puuroaamut, avustustoiminta, yhteisvastuukeräys, myyjäisiä, kotikäynnit. Uutena toimintana ovat vauvatervehdyskäynnit yhdessä
varhaiskasvatustyön kanssa. Yhteistyötä tehdään mm. sosiaalitoimen, kelan ja eläkeläisjärjestöjen kanssa.
Ulla Lähdekorpi esitteli myös toimenkuvaansa kuuluvan lähetystyön. Lähetyspiireissä
tehdään tuotteita myyjäisiin. Varainkeräys on tärkeä osa lähetystyötä. Varoja ja rukouksia
tarvitaan nimikkolähettien ja -lähetyskohteiden työhön. Tällä hetkellä on viisi kohdetta.
Pirjetan Partion lippukunnanjohtaja Leena Vesto, Santamäen Palokärkien lippukunnanjohtaja Piritta Ruuskanen sekä Riina Rautiainen Santamäen Palokärjistä esittelivät lippukuntien toimintaa. Pirjetan Partio toimii kirkonkylässä ja Pilpalassa ja Santamäen Palokärjet
Launosissa. Lippukunnat saavat seurakunnalta vuotuista avustusta, jonka lisäksi varoja
kerätään mm. lettujen paistolla Poronpolkutapahtumassa ym. (Pirjetan partio) ja adventtikalenterimyynnillä.
Molemmat lippukunnat ovat tänä syksynä yhdessä organisoimassa havuseppeletalkoita,
joissa jokaiselle Lopen sankarihautausmaahan haudatulle 216 sankarivainajalle tehdään
seppele.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kanttorin työhuoneen lisätalousarvio
Kirkkoneuvosto §84 / 15.8.2017:
Kirkkovaltuusto päätti 30.5.2017/§31 Kanttorilan myynnistä. Kauppa odottaa
kirkkohallituksen vahvistusta ja kiinteistön luovutus tapahtunee syyskuussa 2017.
Kiinteistössä sijaitseva kanttorin työtila siirtyy tällöin virastotalolle. Paras vaihtoehto on
kalustaa kokoushuone työhuoneeksi ja käyttää kokouksiin seurakunnan muita tiloja.

1. Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle 6.300 euron lisätalousarviota
kokoushuoneen muuttamiseksi kanttorin työhuoneeksi.
2. Kirkkoneuvosto hyväksyy sähkötöiden ja kalustuksen tilaamisen kiireellisenä jo
ennen kirkkovaltuuston marraskuun kokousta.
---------------------------Ehdotus (Kirkkoneuvosto §84 / 15.8.2017):
Kirkkovaltuusto hyväksyy 6.300 euron lisätalousarvion virastotalon kokoushuoneen
muuttamiseksi kanttorin työhuoneeksi.
Kirkkovaltuusto §42 / 8.11.2017
Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti 6.300 euron lisätalousarvio virastotalon kokoushuoneen
muuttamiseksi kanttorin työhuoneeksi.

43§

Kiinteistökatselmus ja investoinnit vuodelle 2018
Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 24.1.2017 kiinteistötyöryhmän toimikautensa ajaksi
vuosille 2017-2018 ja nimesi työryhmän jäseniksi Jarno Hatakan, Marja-Leena Kuparisen,
Arja Niemen, Sakari Vuorisen ja varajäseniksi Elis Väänäsen ja Sari Paalijärven.
Kiinteistötyöryhmään kuuluvat lisäksi hautausmaan ja kiinteistötoimen työnjohtaja ja
talouspäällikkö sekä Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikkö.
Työryhmä suoritti Lopen seurakunnan kiinteistöjen katselmuksen 30.3.2017. Liitteenä 96a
on kiinteistökatselmuspöytäkirja, johon on kirjattu kiinteistöittäin havaittuja virheitä ja
puutteita sekä korjausehdotuksia kustannusarvioineen.
Kirkkoneuvosto §96 / 12.9.2017:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen
kiinteistökatselmuspöytäkirjan ja päättää vuodelle 2018 seuraavat kiinteistöjen
korjausinvestoinnit ja kalustehankinnat:

-

Kirkkoherranviraston kalustus 11.000 euroa
Kirkon pihan kunnostus, rännikaivot ja alapohjan tuuletusputket 25.000 eur

Käsittely: keskustelun kuluessa todettiin, että kulkureitti Pomolasta rantasaunalle pitäisi
korjata turvallisemmaksi. Partiolippukunnat ja talouspäällikkö valmistelevat asian.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kokouksessa 10.10.2017 kirkkoneuvosto keskusteli ehdotuksesta Kesijärven leirikeskuksen
luokkatilan muutostöistä.
Kirkkoneuvosto §107 / 10.10.2017:
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että saatuaan suunnitelmat ja kustannusarvion kirkkovaltuusto
päättää, toteutetaanko Kesijärven leirikeskuksen luokkatilan uusiminen vuonna 2018, ja
varaa tarvittavan määrärahan talousarvioon.

Päätös: kirkkoneuvosto jätti asian pöydälle. Asia laitetaan valtuuston esityslistalle, mutta
kirkkoneuvosto kokoontuu ennen valtuuston kokousta tekemään päätösesityksen.
---------------------------Ehdotus:
Kirkkoneuvosto §96 / 12.9.2017:
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen kiinteistökatselmuspöytäkirjan ja päättää vuodelle
2018 seuraavat kiinteistöjen korjausinvestoinnit ja kalustehankinnat:
- Kirkkoherranviraston kalustus 11.000 euroa
- Kirkon pihan kunnostus, rännikaivot ja alapohjan tuuletusputket 25.000 euroa
Kirkkoneuvosto §129 / 8.11.2017:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto varaa vuodelle 2018 investointimäärärahaa
26.000 euroa leirikeskuksen luokkatilan ja ruokailutilan kalustuksen uusimiseen.
-----------------------------Kirkkovaltuusto §43 / 8.11.2017
Liite 43a kiinteistökatselmuspöytäkirja
Liite 43b muistio leirikeskuksen luokkatilan ehdotetuista muutostöistä
Päätös:
Kiinteistökatselmuspöytäkirja merkittiin tiedoksi.
Kiinteistöjen korjausinvestoinnit ja kalustehankinnat vuodelle 2018 hyväksyttiin esityksen
mukaisesti:
- Kirkkoherranviraston kalustus 11.000 euroa
- Kirkon pihan kunnostus, rännikaivot ja alapohjan tuuletusputket 25.000 euroa
- Leirikeskuksen luokkatilan ja ruokailutilan kalustuksen uusiminen 26.000 euroa.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkon suunnittelu / sopimus Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:n kanssa
Kirkon käytön suunnitteluryhmä on kokoontunut ja koonnut ideoita kirkon käytön
laajentamisesta sekä tarvittavista korjauksista ja muutoksista Lopen kirkkorakennuksessa.
Lopen kirkko on ns. suojeltu kirkko, johon ei voi toteuttaa muutoksia ilman museoviraston
hyväksyntää. Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat pyytäneet muutosten suunnittelusta,
viranomaisasioinnista ja urakkalaskennasta tarjousta Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen
Oy:ltä. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt tarjouksen §97 / 12.9.2017 sillä edellytyksellä, että
kirkkovaltuusto myöntää määrärahan tarkoitusta varten.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 12/2017 kerrotaan mahdollisuudesta saada
rakennusavustuksia suojellun kirkollisen rakennuksen korjaukseen, muutokseen ja
konservointiin, näiden vaatimiin selvityksiin, suunnitteluun ja valvontaan ym.
Kirkon käytön ja korjausten suunnitteluun oli varattu 15.000 euron investointimääräraha
vuodelle 2016. Ilman varmuutta mahdollisesti huhtikuussa 2018 myönnettävästä
rakennusavustuksesta suunnittelutyöhön, talousarvioon olisi varattava riittävä määräraha
suunnittelutyötä varten.
Kirkkoneuvosto §97 / 12.9.2017:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle em. 15.000 euron suunnittelumäärärahan siirtoa
vuodelle 2018 ja 6080 euron lisäämistä ko. talousarvioon. Yhteensä hankesuunnitteluvaiheen määräraha on 21080 euroa.
---------------------------Ehdotus (Kirkkoneuvosto §97 / 12.9.2017):
Kirkkovaltuusto päättää siirtää kirkon muutostöiden suunnitteluun varatun 15.000 euron
suunnittelumäärärahan vuodelle 2018 ja päättää lisätä suunnittelumäärärahaan 6.080 euroa
ko. talousarvioon. Yhteensä hankesuunnitteluvaiheen määräraha on 21.080 euroa.
Kirkkovaltuusto §44 / 8.11.2017
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti siirtää kirkon muutostöiden suunnitteluun varatun 15.000 euron
suunnittelumäärärahan vuodelle 2018, sekä lisäsi suunnittelumäärärahaan 6.080 euroa ko.
talousarvioon, yhteensä hankesuunnitteluvaiheen määräraha on 21.080 euroa.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Investointien siirtyminen vuodelle 2018
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt määrärahat vuodelle 2017 seuraavia investointeja varten:
- Hautausmaan sirottelualue ja muistolehto
- Vanha kirkko, ikkunoiden kunnostus ja maalaus
- Läyliäisten Keidas, lisäovi
- Hautausmaan puut, sankarihautausmaan muistomerkki
- Hautausmaan portaat Jokiniementielle
- 2 aggregaattia ja polttoainesäiliöt
- Leirikeskuksen ilmanvaihto- ym. korjaaminen
- kanttorin työhuoneen kalustaminen ja sähkötyöt
Näistä hautausmaan vaarallisten puiden kaataminen ja sankarihautausmaan
muistomerkkialueen kunnostaminen ovat valmistuneet. Kanttorin huoneen kalustaminen
sähkötöineen sekä aggregaattien ja polttoainesäiliöiden hankinta on toteutumassa. Lisäksi
kuluvan vuoden aikana on valmistunut v. 2016 aloitettu kirkon ikkunoiden kunnostus ja
maalaus.
Vuodelta 2016 siirtynyt kirkon ulkoportaiden kunnostus ei ole myöskään toteutunut.
Kirkkoneuvosto §110 / 10.10.2017
Kirkkoneuvosto toteaa, että keskeneräisistä investoinneista vain osa valmistunee tämän
vuoden aikana ja ehdottaa kirkkovaltuustolle myönnettyjen investointimäärärahojen
siirtämistä vuodelle 2018 seuraavasti:
-

Vanha kirkko, ikkunoiden kunnostus ja maalaus
Hautausmaan portaat Jokiniementielle
Leirikeskuksen ilmanvaihdon uusiminen
kirkon ulkoportaat

12.000 eur.
8.000 eur.
97.000 eur.
10.000 eur.

---------------------------Ehdotus (Kirkkoneuvosto §110 / 10.10.2017):
Kirkkovaltuusto päättää investointimäärärahojen siirtämistä vuodelle 2018 seuraavasti:
- Vanha kirkko, ikkunoiden kunnostus ja maalaus
12.000 eur.
- Hautausmaan portaat Jokiniementielle
8.000 eur.
- Leirikeskuksen ilmanvaihdon uusiminen
97.000 eur.
- kirkon ulkoportaat
10.000 eur.
Kirkkovaltuusto §45 / 8.11.2017
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti siirtää vuodelle 2017 hyväksyttyjä investointimäärärahoja vuodelle
2018 seuraavasti:
- Vanha kirkko, ikkunoiden kunnostus ja maalaus
12.000 euroa,
- Hautausmaan portaat Jokiniementielle
8.000 euroa,
- Leirikeskuksen ilmanvaihdon uusiminen
97.000 euroa,
- kirkon ulkoportaat
10.000 euroa.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkollisveroprosentti 2018
Kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella (KL 15:2).
Veroprosentti ilmoitetaan verohallinnolle marraskuun puoleenväliin mennessä.
Lopen seurakunnan kirkollisveroprosentti on nyt 1,75 oltuaan sitä ennen viisi edellistä
vuotta 1,7 %. Verotulot ovat laskeneet edelleen ennakoitua nopeammin. Kirkkoneuvosto on
antanut työntekijöille talousarvion laatimista varten ns. raamin, jossa mm. palvelu- ja
tavaraostojen pitäisi vähentyä 5 % vuoden 2016 toteutuneista luvuista.
Talousarvioyhdistelmän mukaan kirkollisveroprosentilla 1,75 ja kirkkoneuvoston keväällä
päättämällä talousarviokehyksellä päädyttäisiin 27.200 euron ylijäämään. Kuluista puuttuu
vielä koulutuspalvelut ja koulutusmatkakulut.
Kirkkoneuvosto §113 / 10.10.2017
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se päättää Lopen seurakunnan
kirkollisveroprosentiksi 1,75 vuodelle 2018.
---------------------------Ehdotus (Kirkkoneuvosto §113 / 10.10.2017):
Kirkkovaltuusto päättää Lopen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,75 vuodelle 2018.
Kirkkovaltuusto §46 / 8.11.2017
Päätös:
Lopen seurakunnan vuoden 2018 kirkollisveroprosentiksi päätettiin 1,75 prosenttia.

47§

Hautaustoimen hinnasto
Hautaustoimen maksuista päättäminen on kirkkovaltuuston tehtävä KL 17: § 9 perusteella.
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt hautaustoimen hinnaston edellisen kerran 25.4.2017.
Kirkkolaki 17. luku § 9: Hautaustoimen maksut
Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut,
joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta
aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi,
mitä hautaustoimilain 6 §:ssä säädetään. Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä
maksuista.
Kirkkohallituksen ohjeistuksen (Yleiskirje no 22/2012) mukaan hautasijan luovuttamisesta
ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan
huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Tavoitteena on
kattaa kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla valtionosuudella.
Maksutuotoilla kuuluisi kattaa 20 - 25 prosenttia hautaustoimen kokonaiskustannuksista.
Uudessa hinnastossa ehdotetaan hautapaikan hallinta-ajasta veloitettavaa maksua
huomattavasti nykyistä pienemmäksi ja hautaamiseen liittyvien maksujen nostoa. Jatkossa
seurakunta tarkistaa, että kaikissa hautapaikoissa on hallinta-aika voimassa.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkkoneuvosto §116 / 10.10.2017
Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä 116a olevan hautatoimen
hinnaston 1.1.2018 alkaen.
---------------------------Ehdotus (Kirkkoneuvosto §116 / 10.10.2017):
Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä 116a olevan hautatoimen hinnaston 1.1.2018 alkaen.
Kirkkovaltuusto §47 / 8.11.2017:
Liite 47a Hautaustoimen maksut
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi hautaustoimen hinnaston 1.1.2018 alkaen liitteen 47a mukaisesti.

48§

Kanttorilan investointivarauksen kohdentaminen
Kanttorilan kiinteistömyynnin johdosta palautui taseen vapaaehtoisin varauksiin investointivarausta 2.686,67 euroa.
Investointivarausten avulla voidaan varautua tulevaisuudessa tehtävään seurakunnan
talouden kannalta merkittävään investointimenoon. Taseeseen palautuneella investointivarauksella voidaan kattaa osa jostakin tulevasta investoinnista, jolloin se kirjattaisiin
poistoerona ko. investoinnin poistoaikana. Vaihtoehtoisesti varaus voidaan tulouttaa
tuloslaskelman satunnaisiin tuottoihin.
Kirkkoneuvosto §121 / 8.11.2017
Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää purkaa 2.686,67 euron
investointivarauksen ja tulouttaa sen vuodelle 2017.
---------------------------Ehdotus (Kirkkoneuvosto §121 / 10.10.2017):
Kirkkovaltuusto päättää purkaa 2.686,67 euron investointivarauksen ja tulouttaa sen
vuodelle 2017.
Kirkkovaltuusto §48 / 8.11.2017
Päätös:
Kanttorilan investointivaraus 2.686,67 euroa päätettiin purkaa ja tulouttaa vuodelle 2017.

49§

Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
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Jäsenten esittämät asiat
Jäsenten esittämiä asioita ei ollut.

51§

Valitusosoitus
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Liite 51a Valitusosoitus
Ehdotus: Valitusosoitus merkitään annetuksi.
Päätös:

52§

Valitusosoitus merkittiin annetuksi.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.28.
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Pöytäkirja §51 / Liite 51a

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: 37-41, 49-52
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a § 2 momentin 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 ja valituskieltojen perusteet:

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisu
n tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 80-83 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai
sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen
myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti
on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään
viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hankintaoikaisu
n sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi:
– oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi
– tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä
– millaista oikaisua päätökseen vaaditaan
– millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
 Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna (asiakaspalvelu avoinna ma-pe klo 8.00-16.15)
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Puhelin:
010 364 2200
Telekopio: 010 364 2269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valitusaika

Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 42, 43, 44, 45, 46

30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: 47

30 päivää

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 30.000 € (tavarat –ja palvelut), 100.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 150.000 €
(rakennus –ja käyttöoikeusurakat)
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Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

Valitusaika

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere (avoinna ma-pe klo 9.00-15.00)
Postiosoite: Eteläpuisto 2C, 33200 Tampere
Telekopio: 03 238 1150
Puhelin: 03 238 1100
Sähköposti: tampere.tuomiokapituli@evl.fi

30 päivää

 Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
PL 210 (Eteläranta 8), 00131 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Kirjaamo (Eteläranta 8, Helsinki) avoinna ma-pe klo 8.30-16.15

30 päivää

 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).
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
Muutoksenhakuajan laskeminen

Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
– valittajan nimi ja kotikunta
– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja
kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.
Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista
annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman
kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

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

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250
euroa ja markkinaoikeudessa 2 000 euroa, jollei lain 5,7 tai 8 §:stä muuta johdu.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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