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Kokouskutsu ja asialista on lähetetty jäsenille postitse 7.12.2016
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 15.-30.12.2016 viraston aukioloaikoina. Kirkkoherranvirasto on avoinna
ma-pe 9.00-12.00.
Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 7.-30.12.2016

Pirjo Kuuluvainen
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PÖYTÄKIRJA
Nro 13/2016

Kokousaika

Tiistaina 13.12.2016 klo 17.00 – 17.57

Kokouspaikka

Kirkon musiikkisali, Pilpalantie 1

Jäsenet

läsnä poissa

puheenjohtaja
Tuomas Hynynen
varapuheenjohtaja Anne Lukana
Aimo Alho
Eva-Liisa Laakso
Kalevi Nevanpää
Riku Saario
Eija Saksala
Johanna Siivonen
Sakari Vuorinen
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Muut osallistujat

Jarmo Kuparinen,
KV:n pj

x

Jarno Hatakka KV:n
vpj

x

Pirjo Kuuluvainen,
talouspäällikkö

x

Asiat

Varajäsenet

sivu 2

Läsnä

Poissa

Minna Auvinen
Elis Väänänen
Sari Paalijärvi
Riina Rautiainen
Juho Aarnio
Arja Niemi
Marja-Leena Kuparinen
Joni Lähde

§ - § 178 – 189

Allekirjoitus

Tuomas Hynynen
puheenjohtaja

Pirjo Kuuluvainen
sihteeri

Pöytäkirjan
tarkastus
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Allekirjoitukset
Muutoksenhaku

Riku Saario
Eija Saksala
Kirkkolain 24. lukuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakuohjeet
liitteenä
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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00

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

Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Riku Saario ja Eija Saksala.
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:
Talouspäällikön päätökset 37-38/2016
Varhaiskasvatuksen työalajohtajan päätös 4/2016
Yhteistyötoimikunnan kokousmuistio 24.11.2016
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Keittäjän toimen julistaminen haettavaksi
Lopen seurakunnan keittiötoimessa on työskennellyt viime vuosina kokoaikainen
seurakuntaemäntä ja osa-aikainen keittäjä kesäisin n. 3 kk täysiaikaisena ja muulloin osaaikaisena 52-76 % työajalla. Lisäksi kesän leirien ajaksi ja satunnaisiin sijaisuuksiin on
palkattu tilapäistä työvoimaa. Keittiöhenkilöstö huolehtii myös leirikeskuksen siivouksesta.
Keittäjän työsuhteen päätyttyä viime keväänä, keittäjän toimi jätettiin täyttämättä.
Suunnitelmissa oli muodostaa laajempi työtiimi keittiötoimen ja suntiotoimen työtekijöiden
kesken. Kun suntio vaihtui, solmittiin määräaikainen keittäjän työsuhde uuden suntion
perehdyttämisen ajaksi.
Syksyn aikana keittiö-suntiotiimiä on kokeiltu. Saadun kokemuksen perusteella
seurakuntaemäntä Merja Sokka ja suntioiden esimies työnjohtaja Sauli Holck arvioivat, että
yhteistyö suntiotoimen ja keittiötoimen kesken rajoittuu leirikeskuksen osalta
siivoustehtäviin.
Kirkkoneuvoston hyväksymässä talouden sopeuttamissuunnitelmassa sanotaan:
”Uusien ja tilapäistyöntekijöiden palkkaustarve arvioidaan joka tilanteessa kriittisesti.
Työntekijän irtisanoutuessa arvioidaan, onko tehtävän täyttäminen välttämätöntä.”
Leirikeskuksen ja keittiötoimen kohdalla resurssin tarvetta arvioidaan sopeuttamissuunnitelmassa: ”Leiritoiminnan jatkuessa nykyisellään myös keittiöhenkilöstö tarvitaan.
Hiljaisempana aikana syksyllä ja talvella voi olla mahdollista sulkea leirikeskus.
Kesäsesonkina (töitä 7 pv viikossa) 3 henkilöä on minimimäärä, jolla työvuorojen
järjestäminen onnistuu.”
Leiritoimintaan ei ole tiedossa muutoksia, joten osa-aikaisen keittäjän työpanos on
välttämätön.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto julistaa liitteenä 183a olevalla ilmoituksella haettavaksi keittäjän toimen
30.1.2017 alkaen ja nimeää haastatteluryhmän valmistelemaan keittäjän valintaa.
Päätös: ehdotuksen mukainen. Haastatteluryhmään nimettiin Pirjo Kuuluvainen,
Merja Sokka, Eva-Liisa Laakso ja Sakari Vuorinen.
Kirkon ikkunoiden kunnostus ja maalaus
Kirkkovaltuusto on varannut talousarvioon v. 2016 kirkon ikkunoiden kunnostusta ja
maalausta varten 55.000 euron investointimäärärahan (sis. alv 24%).
Urakkatarjouspyynnöt lähetettiin neljälle yritykselle. Tarjoukset avattiin 2.12.2016.
Tarjousten avauspöytäkirja on liitteinä 184a. Saapuneet tarjoukset ovat nähtävä
kirkkoneuvoston kokouksessa.
Koska rakennusurakan arvo yhteensä on alle Hankintalain 3. luvun 15§ 1. mom. 3. kohdassa
mainitun kansallisen kynnysarvon 150.000 euroa (alv 0%), hankintaan ei sovelleta
Hankintalakia.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt saapuneet tarjoukset kokouksessaan 12.12.2016 ja puoltaa
Hämeenlinnan Maalaus- ja Mattotyö Oy:n 56.000 euron tarjouksen hyväksymistä.
Investoinnin toteuttamisaika on 15.8.2017 mennessä.
Talouspäällikön päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 184b olevan Hämeenlinnan Maalaus- ja Mattotyö
Oy:n kirkon ikkunoiden kunnostusta ja maalausta koskevan urakkatarjouksen ja
valtuuttaa talouspäällikön ja Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikkö
Matti Humalajoen yhdessä allekirjoittamaan urakkasopimuksen Lopen seurakunnan
puolesta.
2) Kirkkoneuvosto hyväksyy varatun määrärahan ylittämisen 1000 eurolla.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Lisätalousarvio aggregaatin hankintaan
Seurakunnan on varauduttava huolehtimaan tehtävistään myös poikkeustilanteissa.
Kirkkoherranviraston, leirikeskuksen ja siunauskappelin keskeiset toiminnot on voitava
ylläpitää myös aggregaattien voimin. Pitemmän sähkökatkoksen varalle on syytä hankkia
kaksi aggregaattia sekä kohtuullinen polttoainevarasto.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää 30.000 euron lisätalousarviosta
aggregaattien ja varapolttoainesäiliön hankintaa varten.
Päätös: kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti palauttaa ehdotuksen valmisteltavaksi ja
odottaa yksityiskohtaista ehdotusta vaihtoehtoineen.
Päihdeohjelma
Kirkkoneuvosto on hyväksynyt 6.3.2012 §25 työpaikan päihdeongelmien käsittelyn
periaatteiksi Kirkon virka- ja työehtosopimuksen liitteet 20a-20c. Suositussopimuksen
voimassaolo päättyi 31.3.2014 ja KirVESTES allekirjoituspöytäkirjan mukaan niiden
jatkamisesta neuvotellaan myöhemmin.
Kirkon työmarkkinalaitoksen liitteenä 186a olevassa yleiskirjeessä A7/2015 esitelty uusi
suositus Päihdehaitat hallintaan! painottaa ennaltaehkäisyä, päihdeongelmien
tunnistamista, varhaista puuttumista ja selkeiden työpaikkakohtaisten toimintamallien
rakentamista.
Päihdeasioiden toimintamalli kuuluu käsitellä yhteistoiminnassa ja hyväksyä
kirkkoneuvostossa, ellei ohjelmasta aiheudu lisäkustannuksia, jotka kuuluvat
kirkkovaltuuston päätettäväksi. Liitteenä 186b on ehdotus Lopen seurakunnan
päihdeohjelmaksi. Luonnos Lopen seurakunnan päihdeohjelmaksi on hyväksytty
yhteistyötoimikunnassa 21.4.2016 ja esitelty henkilöstölle yhteistyökokouksessa 2.9.2016.
Ohjelman hyväksymiselle riittää käsittely kirkkoneuvostossa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 186b olevan Päihdeohjelman otettavaksi käyttöön Lopen
seurakunnassa.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Muutos kolehtisuunnitelmaan 1-4/2017
Kirkkojärjestyksen 2: 8§ perusteella kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista Kirkkohallitus ei ole
määrännyt kirkkolain 22:2§ 1 mom. 9. kohdan perusteella.
Kirkkoneuvosto vahvisti §168 / 22.11.2016 kolehtisuunnitelman tammi-huhtikuulle 2017.
Suunnitelmaa laatiessaan kirkkoherra ei huomioinut sitä, että loppiaiseksi 6.1.2017 on
suunnitteilla Kauneimmat joululaulut –messu, jossa kolehti kerättäisiin Suomen
Lähetysseuran ulkomaantyöhön unohdettujen lasten auttamiseksi.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa seuraavat muutokset §168 / 22.11.2016 hyväksymäänsä
kolehtisuunnitelmaan:
6.1.2017 kerätään kolehti Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön unohdettujen lasten
auttamiseksi.
6.1.2017 ollut kolehtikohde ”Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla
Osallistumme Hyvän Sanoman jakamiseen” siirretään kerättäväksi 15.1.2017.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Muut asiat
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja kiitti kirkkoneuvoston puolesta kirkkoherraa ja
talouspäällikköä kuluneen kahden vuoden yhteistyöstä.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsivaikutusten arvioinnista (Liite 189a) ja
muutoksenhakuohjeet (liite 189b) ja päätti kokouksen klo 17.57

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Liite 189a
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.
178§
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
179§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
180§
Pöytäkirjantarkastajat
181§
Työjärjestyksen hyväksyminen
182§
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
183§
Keittäjän toimen julistaminen haettavaksi
184§
Kirkon ikkunoiden kunnostus ja maalaus
185§
Lisätalousarvio aggregaatin hankintaan
186§
Päihdeohjelma
187§
Muutos kolehtisuunnitelmaan 1-4/2017
188§
Muut asiat
189§
Kokouksen päätös
Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä saattaa olla erityisiä
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ tarkoittamia lapsivaikutuksia:

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

Liite 191b
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

13.12.2016

§189

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: 178-185, 188, 189
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: 186, 187
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: 186, 187
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

