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Pöytäkirjan
tarkastus

Lopella 16.5.2016

Allekirjoitukset
Muutoksenhaku
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Kirkkolain 24. lukuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakuohjeet
liitteenä
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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja luki alkuhartautena Psalmin 98.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: todettiin.

Pöytäkirjantarkastajat
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 8 (osittain):
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää,
kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Päätösehdotus:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti Elis Väänänen ja Sami Lilja.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen seuraavat kokouksessa esillä olevat päätökset ja
muistiot:
Kirkkoherran päätökset 17-26 /2017
Talouspäällikön päätökset 12-17 /2017
Varhaiskasvatuksen työalajohtajan päätökset 9-14/2017
Kiinteistötyöryhmän kokousmuistio 6.4.2017
Yhteistyötoimikunnan kokousmuistiot 19.4. ja 27.4.2017
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkkovaltuuston kokouksen 25.4.2017 päätösten toimeenpano
Kirkkoneuvoston tehtäviin kuuluu kirkkovaltuuston päätösten toimeenpano ja
laillisuusvalvonta.
Kirkkolaki 10:1§
Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, […]
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja
Kirkkolaki 10:6§ 1.mom. Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen,
kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen
viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston kokouksen 2/2017 päätökset on tehty oikeassa
järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan, eivätkä ole muutoin lainvastaisia.
Kirkkoneuvosto päättää panna päätökset täytäntöön niiden saatua lainvoiman seuraavasti:
Kirkkovaltuusto 25.4.2017
10§ Kokouksen avaus ja alkuhartaus
– ei toimenpiteitä
11§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– ei toimenpiteitä
12§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain valinta
– ei toimenpiteitä
13§ Työjärjestyksen hyväksyminen
– ei toimenpiteitä
14§ Työalojen esittelyt kirkkovaltuustossa
– ei toimenpiteitä
15§ Lastenohjaajien määrä ja talouden sopeuttamisen vaihtoehdot – talouspäällikkö merkitsee
lisätalousarvion v. 2017 palkkakustannuksiin ja kirkkoneuvosto huolehtii osa-aikaisen lastenohjaajan
rekrytoinnista

16§ Hautatoimen hinnasto – hinnasto otetaan käyttöön 1.6.2017
17§ Lisätalousarvio aggregaatin hankintaan – talouspäällikkö merkitsee lisätalousarvion
investointimäärärahoihin ja työnjohtaja toteuttaa hankinnan
18§ Digitoinnin tarkastamisesta johtuva lisätyövoiman tarve – talouspäällikkö merkitsee
lisätalousarvion palkkoihin ja kirkkoherra huolehtii työsopimuksen solmimisesta Pirjo Suomisen
kanssa
19§ Valtuustoaloite isoskoulutettavien kouluttamisesta tiekirkkopäivystäjiksi – kappalainen
huolehtii isoskoulutettavien perehdytyksestä tiekirkkopäivystykseen
20§ Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 – ei toimenpiteitä
21§ Peruspääoman korottaminen – talouspäällikkö kirjaa pääomamuutoksen taseeseen
22§ Palautuneen investointivarauksen kohdentaminen – talouspäällikkö kirjaa varauksen
purkamisen kirjanpitoon
23§ Ilmoitusasiat – ei toimenpiteitä
24§ Jäsenten esittämät asiat – ei toimenpiteitä
25§ Valitusosoitus – ei toimenpiteitä
26§ Kokouksen päätös – ei toimenpiteitä
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kanttorilan myynti
Kirkkovaltuusto päätti §32 / 15.11.2016 yksimielisesti, että valtuusto on valmis myymään
Kanttorilan, jos siitä saadaan riittävän hyvä ostotarjous ja antoi kirkkoneuvostolle valtuudet
valmistella myyntiä selvittäen eri vaihtoehtoja.
Kanttorila merkitsee tässä päätöksessä alla olevassa karttakuvassa sinisillä ja vihreillä
viivoilla rajattua määräalaa kiinteistöistä 433-405-3-427 ja 433-405-3-82 rakennuksineen
osoitteessa Kirkkorinne 3, Loppi. Määräalan rajat tarkennetaan lohkomisen yhteydessä.

Talouspäällikkö on 14.3.2017 solminut kiinteistövälityssopimuksen Kanttorilasta
Kiinteistömaailma Asuntopalvelu Sainio Oy:n kanssa. Kohteessa teetettiin kuntokartoitus.
Kanttorilan myynnistä on ilmoitettu Aamupostissa, Etuovi.com –sivustolla, Oikotie-com –
sivustolla, Kiinteistömaailman nettisivuilla, Lopen seurakunnan internet-sivuilla sekä
Facebookissa seurakunnan sivuilla ja avoimessa Loppi-ryhmässä. Kiinteistövälitys piti
kohteessa useita julkisia ja yksityisiä näyttöjä.
Määräaikana 30.4.2017 klo 15 korkein tarjous oli 155.000 euroa. Tarjous on liitteenä 58a.
Kiinteistön myymisestä päättää kirkkovaltuusto. Päätös edellyttää Kirkkolain 9:3§ mukaista
määräenemmistöä. Myyntipäätös alistetaan Kirkkolain 14:4§ mukaisesti Kirkkohallituksen
vahvistettavaksi.
Kirkkolaki 9:3§ (osittain)
Määräenemmistö
Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän
kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa asiassa, joka koskee:
[…]
4) kiinteän omaisuuden luovuttamista;
Kirkkolaki 14:4§ (osittain)
Muun kiinteistön luovuttaminen
Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä,
vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan
päätösten vaikutukset lapsiin. Kanttorilan myymisellä ei ole lapsivaikutuksia.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että
1) kirkkovaltuusto päättää, että Lopen seurakunta myy Kanttorilan eli määräalan
kiinteistöistä 433-405-3-427 ja 433-405-3-82 rakennuksineen Anne Lukanalle 155.000
euron kauppahinnalla liitteenä 58a olevan tarjouksen mukaisesti.
Päätös edellyttää KL 9: 3§ mukaista määräenemmistöä.
Kauppa toteutetaan seuraavin ehdoin:
1.

2.
3.

Kirkkovaltuuston hyväksyttyä ostotarjouksen ostaja ja myyjä laativat kaupasta esisopimuksen ja
ostaja maksaa seurakunnalle käsirahan suuruudeltaan 8% kauppahinnasta ennen kaupan alistamista
kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Käsirahaa ei palauteta, mikäli ostaja myöhemmin peruu
voimassa olevan ostotarjouksensa. Mikäli kauppa peruuntuu seurakunnasta tai kirkkohallituksen
alistuspäätöksestä tai muutoksenhausta johtuen, seurakunta palauttaa käsirahan euromääräisen
summan ilman korkoja.
Kauppakirja allekirjoitetaan ja loppu kauppahinta maksetaan, kun kirkkohallituksen
vahvistuspäätös on saanut lainvoiman.
Kaupan kohde siirtyy ostajan hallintaan välittömästi kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen.

2) Kirkkovaltuusto alistaa myyntipäätöksen Kirkkohallituksen vahvistettavaksi KL 14: 4§
mukaisesti.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Kolehtisuunnitelma
Kirkkojärjestyksen 2: 8§ perusteella kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista Kirkkohallitus ei ole
määrännyt kirkkolain 22:2§ 1 mom. 9. kohdan perusteella.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 59a mukaisen kolehtisuunnitelman ajalle
1.5. – 30.9.2017.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Lisätalousarvion leirikeskuksen ilmanvaihto- ym. korjausinvestointiin
Kiinteistötyöryhmän käsiteltyä Kesijärven leirikeskusta koskevaa kuntotutkimusraporttia,
työryhmä totesi tarpeelliseksi teettää tarkempi ilmanvaihtojärjestelmää koskeva
selvitys/kustannusarvio mahdollista korjausinvestointia varten. Granlund Oy on tehnyt
Kesijärven ilmanvaihdosta selvityksen sekä ehdotuksen sen korjaamiseksi (liite 60a).

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kiinteistötyöryhmä perehtyi selvitykseen ja totesi että ko. ehdotus on aiheellinen ja
ilmanvaihdon uusiminen hyvin tarpeellinen. Ilmanvaihtojärjestelmän suunnitelmien
teettäminen tulevaa tarjouskilpailua varten on meneillään.
Hankkeeseen kuuluu myös konetilan rakentaminen. Lisäksi alakerran ns. ohjaajan huoneen
kulma pitää ulkopuolelta korjata. Yläpihan seinusta on avattava ja tarkastettava patolevyn
kunto sekä salaojitus. Ilmanvaihdon uusimista, IV-konetilan rakentamista sekä ulkoseinän
esiin ottamista ja korjaamista koskeva kokonaiskustannusarvio yhteensä on n. 130.000 eur.
Työnjohtaja ja talouspäällikkö ovat keskustelleet leirikeskusta käyttävien toiminnan
työntekijöiden kanssa korjausrakentamisen toteuttamisesta syys-lokakuun aikana. Tällöin
kesän tiivis leirikausi olisi takana ja maa vielä sula em. kaivuutöitä varten.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle 130.000 euron lisätalousarviota Kesijärven
leirikeskuksen ilmanvaihdon uusimista ja yläpihan seinustan tarkastamista ja mahdollista
korjausta varten.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Lastenohjaajan rekrytointi
Kirkkovaltuusto päätti §15/25.4.2017 lisätalousarviosta neljännen lastenohjaajan
palkkaamista varten 22 tunnin työajalla.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää palkata Varpu Takatalon toistaiseksi voimassaolevaan
lastenohjaajan työsuhteeseen 22 tunnin viikottaisella työajalla. Tehtävään sovelletaan
voimassaolevaa lastenohjaajan tehtävänkuvausta ja palkkausta.
Käsittely: Minttu Auvinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui pykälän käsittelyn ajaksi.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Muut asiat
Pirjo Kuuluvainen kertoi Loppijärven ja Erävisjärven vesiensuojeluhankkeen
valmistumisesta ja jakoi hankkeen loppuraportin kirkkoneuvostolle.
Kirkkoneuvosto keskusteli nykyisen kokoushuoneen muuttamisesta kanttorin
työhuoneeksi.
Marja-Leena Kuparinen iloitsi seurakunnan näkyvyydestä Lopen Lehdessä.
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsivaikutusten arvioinnista (Liite 63a) ja
muutoksenhakuohjeet (liite 63b) ja päätti kokouksen klo 18.49

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Liite 63a

KOOSTE PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA SUORITETUSTA LAPSIVAIKUTUSTEN
ARVIOINNISTA
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan
päätösten vaikutukset lapsiin.
Kirkkojärjestys 23: 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 18-vuotiasta.

Päätösten valmistelussa on arvioitu, että seuraavilla päätöksillä ei ole erityisiä
lapsivaikutuksia.
52§
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
53§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
54§
Pöytäkirjantarkastajat
55§
Työjärjestyksen hyväksyminen
56§
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
57§
Kirkkovaltuuston kokouksen 25.4.2017 päätösten toimeenpano
58§
Kanttorilan myynti
59§
Kolehtisuunnitelma
60§
Lisätalousarvio leirikeskuksen ilmanvihto- ym. korjausinvestointiin
62§
Muut asiat
63§
Kokouksen päätös
Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä saattaa olla erityisiä
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ tarkoittamia lapsivaikutuksia:
§61

Lastenohjaajan rekrytointi

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

Liite 63b
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

16.5.2017

§63

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: 52-58, 60, 62-63
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: 59, 61
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:
Kirkkolaki 24 luvun 14 § johtuva valituskielto
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä
perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan.
Pykälät: -

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
 Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Pilpalantie 3
Postiosoite: Pilpalantie 3, 12700 Loppi
Telekopio: (019) 441 179
Sähköposti: loppi.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 59,61
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

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.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano

