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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja piti alkuhartauden.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
15.3.2021 voimaan tulleen kirkkolain muutoksen myötä kirkkoneuvoston kokouksessa voi
olla läsnä myös etäyhteyksien kautta.
Kirkkolain 7:3§ Päätöksentekotavat ja sähköinen kokous
Toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa tai sähköisessä
toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous).
Sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa
näkö- ja ääniyhteydessä. Sähköisessä kokouksessa seurakunnan tai seurakuntayhtymän tulee huolehtia
tietoturvallisuudesta ja siitä, että salassa pidettävät tiedot eivät ole ulkopuolisten saatavilla.
Kirkkolain 7:4§ Päätösvaltaisuus, äänestäminen ja vaalit
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen
sähköisesti.
Toimielimessä äänestetään esityksestä ja kaikista kannatetuista vastaehdotuksista asettamalla kaksi
kerrallaan vastakkain siten, että vastaus "jaa" tai "ei" ilmaisee enemmistön kannanoton.
Vaali toimitetaan enemmistövaalina. Kahta tai useampaa luottamushenkilöä valittaessa on kuitenkin
noudatettava suhteellista vaalitapaa, jos sitä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että he
suhteellisessa vaalissa voisivat saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan. Vaali voidaan toimittaa
suljetuin lipuin sähköisessä kokouksessa vain, jos vaalisalaisuus on turvattu.

Kirkkohallitus ohjeistaa yleiskirjeessä 6/2021, että pöytäkirjaan merkitään, ketkä
osallistujista ovat läsnä varsinaisella kokouspaikalla ja ketkä sähköisesti.
On huomioitava, että Lopen seurakunnalla ei toistaiseksi ole järjestelmää, jolla sähköisessä
kokouksessa voitaisiin toimittaa vaali suljetuin lipuin Kirkkolain 7:4§ tarkoittamalla tavalla.
Mikäli suljettua lippuäänestystä vaaditaan Kirkkolain 7:4§ mukaisesti jossain asiassa, asia
jätetään pöydälle seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
Päätösehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: todettiin. Kokous pidettiin kirkon seurakuntasalin sijasta musiikkisalissa.

Pöytäkirjantarkastajat:

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

Kirkkoneuvosto päätti 9.2.2021, että pöytäkirjan tarkastusvuoro kulkee neuvoston nimilistan
mukaisessa järjestyksessä. Jäsenen ollessa poissa varajäsen tulee hänen sijaansa. Mikäli
kirkkoneuvoston jäsen on esteellinen jossain asiassa tai varapuheenjohtaja johtaa jonkun
asian käsittelyä, hän ei toimi sen kokouksen pöytäkirjan tarkastajana.
Päätösehdotus:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kirkkoneuvoston nimilistan järjestyksen perusteella
Seppo Kuparinen ja Kalevi Nevanpää.
Päätös: valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Kuparinen ja Aimo Alho.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston päätöksen §17 / 9.2.2021 mukaisesti varapuheenjohtaja Teppo Kenttämies
johtaa puhetta kirkkoneuvoston kokouksissa kaudella 2021 - 2022.
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, jotka on lähetetty kirkkoneuvostolle sähköpostilla:
Kirkkoherran päätökset 14-24 /2021
Talouspäällikön päätökset 12-14 /2021
YT-toimikunnan muistiot 7.4. ja 27.4.2021
Historiatyöryhmän muistio 21.4.2021
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Seurakuntaemännän rekrytointi
Kirkkoneuvosto päätti § 50/ 9.3.2021 ilmoittaa haettavaksi seurakuntaemännän toistaiseksi
voimassa olevan työsopimussuhteisen tehtävän ja asetti valintatyöryhmän valmistelemaan
rekrytointia ja haastattelemaan hakijoita. Kirkkoneuvosto nimesi valmisteluryhmään Pirjo
Kuuluvaisen, Jarno Hatakan, Seppo Kuparisen ja Johanna Siivosen sekä haastatteluihin
asiantuntijaksi Merja Sokan.
Määräaikaan mennessä tuli kolme hakemusta. Valmisteluryhmä valitsi haastateltaviksi kaksi
hakijaa. Valmisteluryhmästä Pirjo Kuuluvainen, Seppo Kuparinen ja Johanna Siivonen
(Jarno Hatakka poissa) sekä asiantuntijana Merja Sokka haastattelivat Jenni Kuosmasen ja
Riitta Oinosen.
Valmisteluryhmästä Pirjo Kuuluvainen, Seppo Kuparinen ja Johanna Siivonen ehdottavat
yksimielisesti kirkkoneuvostolle, että se valitsee seurakuntaemännäksi Jenni Kuosmasen ja
varalle Riitta Oinosen.
Kuosmasen ja Oinosen hakemukset ovat nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee Jenni Kuosmasen seurakuntaemännän toimeen 7.6.2021 alkaen.
Tehtävä täytetään 6 kk koeajalla. Mahdollisen kieltäytymisen varalle kirkkoneuvosto
valitsee Riitta Oinosen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Keittäjä-siistijän rekrytointi
Jos kirkkoneuvoston päättää §86 valita seurakuntaemännäksi Jenni Kuosmasen, keittäjäsiistijän toimi seurakunnassa vapautuu 7.6.2021.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat arvioineet, että seurakunnan keittiö- ja siivoustoimi
tarvitsee myös tulevaisuudessa seurakuntaemännän ja keittäjä-siistijän kokoaikaisen
työpanoksen sekä leirisesonkina lisäksi määräaikaisen kesätyöntekijän.
Talouspäällikön päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto ilmoittaa haettavaksi keittäjä-siistijän toistaiseksi voimassa olevan
työsopimussuhteisen tehtävän liitteenä 87a olevalla ilmoituksella.
2) Kirkkoneuvosto asettaa valintatyöryhmän valmistelemaan rekrytointia ja
haastattelemaan hakijoita.
3) Kirkkoneuvosto delegoi keittäjä-siistijän valintapäätöksen tekemisen talouspäällikölle
siinä tapauksessa, että valintatyöryhmä on yksimielinen tehtävään valittavasta
henkilöstä. Ellei työryhmä ole yksimielinen, valinnan tekee kirkkoneuvosto.
Päätös: ehdotuksen mukainen. Valintatyöryhmään nimettiin Pirjo Kuuluvainen, Jenni
Kuosmanen, Aimo Alho ja Johanna Siivonen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkkoneuvoston ohjesääntö
Kirkkoneuvoston toimintatavoista ja viranhaltijoille delegoidusta ratkaisuvallasta päätetään
kirkkoneuvoston ohjesäännöllä.
Lopen seurakunnan voimassa oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö on hyväksytty
kirkkovaltuustossa 8.5.2014 ja vahvistettu tuomiokapitulissa 17.12.2014.
Lopen seurakunnassa kirkkoneuvoston ohjesääntö on hyväksytty ehdollisena
kirkkovaltuustossa viimeksi vuoden 2020 alussa. Tuolloin odotettiin, että kirkkohallituksen
esityksen 10/2020 mukainen kirkkolaki tulisi voimaan lähitulevaisuudessa. Keväällä 2020
eduskunnan hallintovaliokunta kuitenkin keskeytti ehdotuksen mukaisen lakiesityksen
käsittelyn. Siksi Lopen kirkkovaltuuston §8 / 11.2.2020 hyväksymä kirkkoneuvoston
ohjesääntö ei tule lainkaan voimaan.
Sähköiset kokoukset mahdollistava kirkkolain muutos on tullut voimaan maaliskuussa 2021.
Kirkkohallitus on kehottanut yleiskirjeessään 6/2021 seurakuntia päivittämään toimielimiä
koskevat ohjesäännöt ja työjärjestykset tältä osin.
Nyt ehdotettavaan kirkkoneuvoston ohjesääntöön on sähköisiä kokouksia koskevien
säädösten lisäksi sisällytetty v. 2020 ehdotettu varhaiskasvatuksen työalajohtajan
päätösvalta alaisiaan työntekijöitä ja viranhaltijoita koskevissa asioissa. Uudessa 11a§
ehdotetaan, että varhaiskasvatuksen työalajohtaja voi tehdä alaisiaan työntekijöitä /
viranhaltijoita koskevia päätöksiä esimerkiksi lyhyistä virkavapaista, sijaisuuksista ja
vuosilomista.
Lisäksi uudessa 12§ kirkkoherralle esitetään mahdollisuutta käyttää talouspäällikölle
kuuluvaa ratkaisuvaltaa talouspäällikön vuosilomien, virkavapaiden ja viran täyttämättä
olemisen aikana. Nykyisellään Lopen seurakunnassa ei ole henkilöä, jonka virkatehtäviin
kuuluisi talouspäällikön sijaistaminen vuosilomien ym. aikana, ja ehdotuksella
mahdollistettaisiin talouspäällikön ratkaisuvallan käyttäminen myös talouspäällikön
poissaolojen aikana.
Kirkkoneuvosto päätti 19.3.2019, että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten
ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Osana asian valmistelua talouspäällikkö arvioi,
että ehdotetuilla muutoksilla ohjesääntöön (sähköisillä kokouksilla) voi olla vähäisiä
myönteisiä ympäristövaikutuksia.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 88a mukaisen
kirkkoneuvoston ohjesäännön, ja alistaa sen Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi Kirkkolain 10:3§ mukaisesti.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano

Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 6/2021 11.5.2021

Sivu 7/18

Kirkkovaltuuston työjärjestys
Kirkkojärjestyksen 8:8§ perusteella kirkkovaltuusto vahvistaa itselleen työjärjestyksen.
Kirkkovaltuuston voimassaoleva työjärjestys on hyväksytty 15.1.2019.
Lopen seurakunnassa kirkkovaltuuston työjärjestys on hyväksytty ehdollisena
kirkkovaltuustossa viimeksi vuoden 2020 alussa. Tuolloin odotettiin, että kirkkohallituksen
esityksen 10/2020 mukainen kirkkolaki tulisi voimaan lähitulevaisuudessa. Keväällä 2020
eduskunnan hallintovaliokunta kuitenkin keskeytti ehdotuksen mukaisen lakiesityksen
käsittelyn. Siksi Lopen kirkkovaltuuston §8 / 11.2.2020 hyväksymä kirkkovaltuuston
työjärjestys ei tule lainkaan voimaan.
Kirkkolain maaliskuussa 2021 voimaantullut muutos mahdollistaa sähköiset kokoukset.
Uuteen työjärjestykseen ehdotetaan kirjattavaksi sähköisten kokousten käytännöt.
Kirkkoneuvosto päätti 19.3.2019, että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten
ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Osana asian valmistelua talouspäällikkö arvioi,
että ehdotetuilla muutoksilla työjärjestykseen (sähköisillä kokouksilla) voi olla vähäisiä
myönteisiä ympäristövaikutuksia.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen 89a mukaisen
kirkkovaltuuston työjärjestyksen ja ottaa sen käyttöön 1.6.2021 alkaen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Diakonia-avustusten käytännöt
[Diakonia-asiaa ei nettii]
Lähetysseuran palvelusopimus
Lopen seurakunta tekee lähetystyötä useiden eri lähetysjärjestöjen kautta. Suomen
Lähetysseurassa Lopen seurakunnalla on ollut nimikkolähetti (Eeva Johanssonin työ
Senegalissa) sekä nimikkokohde (diakoniatyön, erityisesti vuoristoissa asuvien lasten
tukeminen Pohjois-Thaimaassa).
Suomen Lähetysseura esittää palvelusopimuksen uusimista. Aiempi sopimus on liitteenä
91a, uusi ehdotettu sopimus liitteenä 91b.
Eeva Johansson on lopettanut työnsä Senegalissa, joten Lähetysseura ehdottaa Lopen
uudeksi nimikkolähetiksi Ilkka Repoa. Repo työskentelee eteläisen Afrikan aluepäällikkönä.
Kirkkoneuvosto on §31 / 9.2.2021 päättänyt, että Lopella voidaan muistaa kastettuja ja
pyöreitä vuosia täyttäviä päivänsankareita istuttamalla puuntaimia kehitysmaihin Suomen
Lähetysseuran aineettomana lahjana v. 2021 aikana. Prosessi on vielä työntekijöillä kesken.
Palvelusopimuksen uusimisen yhteydessä on syytä arvioida lähetystyön ja kehitysyhteistyön
tekemiseen vuosittain käytettävää rahamäärää. Kirkkoherra ja lähetyssihteeri Saija
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Lohikoski ehdottavat, että jatkossa palvelusopimusta pienennettäisiin 3000 eurolla ja
seurakunta sitoutuisi istuttamaan puita samalla rahamäärällä vuosittain. Puiden istuttaminen
ei ole palvelusopimuksen piiriin kuuluva asia, koska palvelusopimuksella sovitaan
lähetystyön kohteista.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 91b olevan Suomen Lähetysseuran palvelusopimuksen
sillä muutoksella, että sopimuksen kokonaissumma on 17 000 euroa vuodessa.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan sopimuksen tarvittaessa vähäisin
muutoksin.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Kolehtisuunnitelma 5-9/2021
Kirkkojärjestyksen 2: 8§ perusteella kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista Kirkkohallitus ei ole
määrännyt kirkkolain 22:2§ 1 mom. 9. kohdan perusteella.
Kolehtia voidaan Rahankeräyslain mukaan kerätä uskonnonvapauslaissa tarkoitetun
uskonnollisen yhdyskunnan julkisen uskonnonharjoituksen yhteydessä tilaisuuteen
osallistuvien keskuudessa. Muu rahankeräys edellyttää rahankeräyslain mukaan
rahankeräyslupaa.
Kun jumalanpalveluksia vietetään koronatilanteesta johtuen niin, ettei seurakuntalaisilla ole
mahdollista osallistua paikan päällä, kolehtia ei rahankeräyslaista johtuen voida kerätä.
Tällöin voidaan kuitenkin suositella sellaisia rahankeräyksiä, joilla on keräyslupa.
Kirkkoneuvosto päätti 19.3.2019, että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten
ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Suomalaisessa julkisessa keskustelussa on
esitetty kritiikkiä erityisesti joidenkin kristillisten järjestöjen suhtautumiseen tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuuskysymyksiin.
Ne kolehtikohteet, joita kirkkohallitus ei ole määrännyt, on valittu kirkkohallituksen
suosittelemista kohteista. Kirkkoherran ei ole mahdollista eikä järkevää arvioida erikseen
jokaisen järjestön toimintaa sen vuoksi, että kolehti tuottaa vähimmillään muutaman kympin
tietyn järjestön toimintaan. Asiassa on siten syytä luottaa kirkkohallituksen arviointiin.
Kirkkoherran päätösehdotus:
a) Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 92a mukaisen kolehtisuunnitelman ajalle 1.5.2021 –
30.9.2021.
b) Kirkkoneuvosto päättää, että niinä pyhinä, joina ei voida kerätä kolehtia,
jumalanpalveluksessa kehotetaan osallistumaan sen järjestön rahankeräykseen jolle
kolehti olisi kerätty, mikäli järjestöllä on rahankeräyslupa.
c) Jos kolehtia ei voida kerätä eikä kolehtikohteella ole rahankeräyslupaa,
jumalanpalveluksen yhteydessä kehotetaan osallistumaan Kirkkopalveluiden
Kotimaanavun työhön kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseen
Suomessa.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Täyttämättä olevien virkojen lakkauttaminen
Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa on viime vuosikymmeninä muutettu virkasuhteita
työsopimussuhteiksi. Myös Lopen seurakunnassa on rekrytoitu useita työsopimussuhteisia
henkilöitä aiempien virkasuhteisten henkilöiden sijaan.
Virkasuhde on edelleen perusteltu seurakunnassa silloin kun henkilön tehtäviin kuuluu
julkisen vallan käyttö (virkapäätösten tekeminen seurakunnan edustajana) tai ns.
hengellinen työ seurakunnassa.
Lopen seurakunnassa on nykyisellään seuraavat virkasuhteet:
Kirkkoherra
Seurakuntapastori (2 virkaa)
Kanttori
Diakonian virka
toinen diakonian virka (täyttämättä)
Nuorisotyönohjaaja (2 virkaa)
Varhaiskasvatuksen työalajohtaja
Talouspäällikkö
Toimistosihteeri (täyttämättä)
Lisäksi seurakunnassa voi työskennellä Kirkkolain 6:1§ 4.mom. perusteella määräaikaisia
virkasuhteisia, ilman että tehtävää varten on perustettu virka. Näin esimerkiksi
leirityöntekijät ja kesäkanttori voidaan ottaa virkasuhteeseen, mikä on perusteltua tehtävien
luonteen vuoksi.
Lopen seurakunnassa on täyttämättä seuraavat virat, joita ei ole lakkautettu:
- Diakonian toinen virka, johon liittyi lähetyssihteerin tehtäviä. Viranhaltija irtisanoutui
tammikuussa 2020 ja virka jätettiin täyttämättä.
- Toimistosihteerin virka, viranhaltija irtisanoutui siten että virkasuhde päättyi syyskuussa
2020. Tilalle rekrytoitiin työsopimussuhteinen työntekijä.
Nyt ehdotettavalla virkojen lakkauttamisella ei ole vaikutuksia nykyisin palvelussuhteessa
oleviin henkilöihin, heidän työhönsä tai seurakunnan toimintaan.
Kirkkoneuvosto päätti 19.3.2019, että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten
ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Kirkkojärjestyksen 23:3§ velvoittaa seurakunnan
arvioimaan päätöstensä lapsivaikutuksia.
Päätettäessä viran täyttämättä jättämisestä §49 / 7.4.2020 kirkkoherra arvioi lapsi- ja
yhdenvertaisuusvaikutuksia seuraavasti:
”Osana asian valmistelua kirkkoherra arvioi, että ehdotetulla ratkaisulla voi olla
jonkin verran kielteisiä lapsivaikutuksia, koska seurakunnan kasvatustyöstä
vähennetään laskennallisesti 35% nuorisotyönohjaajan työpanoksesta. Diakonian
viran täyttämättä jättämisellä voi olla kielteisiä vaikutuksia erityistä tukea
tarvitsevien diakonian ryhmien palvelemiseen, koska laskennallisesti diakonian
viranhaltijoiden työpanos seurakunnassa pienenee 55% yhden henkilön vuotuisesta
työajasta. Ehdotettu ratkaisu kuitenkin edistää sitä, että seurakunnan talous pysyy
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kestävällä pohjalla ja toimintaa voidaan jatkaa mahdollisimman mielekkäällä ja
kaikkia seurakuntalaisia palvelevalla tavalla.”

Tätä vähennystä diakoniatyöstä on kompensoitu jakamalla töitä ensin diakonissan ja
kappalaisen välillä, ja myöhemmin lisäämällä kappalaisen viran tilalle perustetun
seurakuntapastorin viran työpanosta diakoniatyöhön.
Talouspäällikkö arvioi, että yllä esitetyt vaikutukset ovat seuranneet diakonian viran
täyttämättä jättämisestä, eikä mainittujen virkojen lakkauttamisella sinänsä ole kielteisiä
lapsi- tai yhdenvertaisuusvaikutuksia. Koska taloustilanteessa ei ole kevään 2020 jälkeen
ollut merkittävää käännettä parempaan, täyttämättä jätetyn diakonian viran lakkauttaminen
on perusteltua.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto lakkauttaa Lopen seurakunnan
toimistosihteerin ja diakonian täyttämättä olevat virat 1.6.2021 lukien.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Kirkon katon uusiminen
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt §35/ 3.11.2020 §7 / 26.1.2021 kirkon katon uusimisen
investoinnin ja myöntänyt sille yhteensä 520.000 euron talousarvion. Tarjoukset kirkon
katon uusimisesta pyydettiin 12.4.2021 seitsemältä yritykseltä liitteenä 94a olevalla
tarjouspyynnöllä. Määräaikaan 30.4.2021 mennessä tuli postitse neljä tarjousta. Tarjousten
avauspöytäkirja on liitteenä 94b.
Arkkitehti Hanna Lyytinen on ehdottanut, että katon uusimisen yhteydessä arvioitaisiin
kahta eri materiaalivaihtoehtoa, teräskattoa ja kuparikattoa. Tarjoukset on pyydetty
molemmista vaihtoehdoista.
Lisäksi tarjoukset on pyydetty tornin tarvittavista tiilikorjauksista, jotka tehdään joka
tapauksessa, sekä koko vaihdettavan katon alueen kiinteästä sääsuojauksesta töiden ajaksi.
Kiinteä sääsuoja pienentäisi riskiä työn aikaisten sateiden aiheuttamista kosteusvaurioista
kirkkoon, vaikka luonnollisesti urakoitsija joka tapauksessa vastaisi riittävästä
sääsuojauksesta töiden aikana. Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikkö Matti Humalajoki
suosittelee kiinteää sääsuojausta, jos sen saa kohtuullisilla kustannuksilla.
Tarjouksen hyväksymisen yhteydessä seurakunnan on siksi otettava kantaa siihen,
tehdäänkö katto teräksestä vai kuparista, sekä siitä, tilataanko kiinteä sääsuoja.
Kirkon peruskorjaustyöryhmä ehdottaa kokouksessaan 5.5.2021, että seurakunta päättää
toteuttaa työn teräspeltikatteella ja jalkaränneillä, ja että lisäksi tilataan tornin tiilikorjaukset.
Kiinteää sääsuojaa ei tilata.
Kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa
arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Talouspäällikkö arvioi, että
kirkon kunnossapidolla on pitkällä aikavälillä suotuisia ympäristövaikutuksia, mutta
lyhyellä aikavälillä haitallisia ympäristövaikutuksia purkujätteen vuoksi.
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Seurakunta ei vielä ole saanut Museoviraston lausuntoa, siitä, onko katon uusiminen
kirkkolain 14:2§ tarkoittama ”olennainen muutos”, joka tulisi hyväksyä kirkkovaltuustossa
ja alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Mikäli museoviraston lausunnossa näin
arvioidaan, päätösehdotus tulee muuttumaan.
Talouspäällikön päätösehdotus:
a) Kirkkoneuvosto päättää, että kattourakka toteutetaan vaihtoehdolla a: Peltikate,
jalkarännit ja tornin tiilikorjaukset, mikäli museoviraston lausunnon jälkeen ei ole
perusteltua arvioida, että ehdotettu urakka olisi kirkkolain 14:2§ tarkoittama olennainen
muutos. Kiinteää sääsuojaa ei tilata.
b) Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön hyväksymään Mansen Timpurit Oy:n
liitteenä 94c olevan tarjouksen edellä mainitulla vaihtoehdolla, hintaan 424 800 +
51 000 euroa sis. alv, mikäli museoviraston lausunnon jälkeen ei ole perusteltua
arvioida, että ehdotettu urakka olisi kirkkolain 14:2§ tarkoittama olennainen muutos.
c) Mikäli talouspäällikkö tekee kohdassa b) mainitun päätöksen, kirkkoneuvosto valtuuttaa
Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikkö Matti Humalajoen laatimaan Lopen kirkon
katon uusimisen urakkasopimuksen ja toimimaan rakennusaikaisena valvojana sekä
valtuuttaa talouspäällikkö Pirjo Kuuluvaisen allekirjoittamaan urakkasopimuksen Lopen
seurakunnan puolesta.
d)
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Kirkon katon korjauksen rahoittaminen
Kirkon katon korjausinvestoinnin rahoittaminen voidaan toteuttaa käyttämällä seurakunnan
likvidejä varoja, sijoitusvaroja tai lainaa.
Kirkkolain 9:1§ perusteella lainan ottamisesta päättää kirkkovaltuusto, ellei kysymyksessä
ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina.
Suojellun katon korjaukseen haetaan kirkkohallitukselta avustusta 31.12.2021 mennessä.
Kirkkohallitus käsittelee hakemukset ja päättää avustusten myöntämisestä vuosittain
huhtikuussa, jolloin päätös mahdollisesta korjausavustuksesta saadaan Lopen kirkon osalta
takautuvasti vasta huhtikuussa 2022.
Kooste seurakunnan rahavaroista ja sijoituksista on liitteenä 95a.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että kirkon katon korjauksen maksueriin käytetään tarvittaessa
Nordea Capital –sijoitussalkun varoja.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
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Selvitys seurakunnan varastotilan tarpeesta tulevaisuudessa
Kiinteistömestari Olli-Pekka Levoniemi ja talouspäällikkö Pirjo Kuuluvainen on laatineet
liitteenä 96a olevan varastotilaselvityksen seurakunnan nykyisistä varastotiloista ja niiden
sopivuudesta erilaisten tavaroiden, koneiden yms. varastoimiseen.
Talouspäällikön päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen liitteenä 96a olevan
selvityksen varastotilan tarpeesta. Kirkkoneuvosto arvioi, että kirkon pihalla nykyisin
sijaitsevalla varastorakennuksella ei ole tarvetta tulevaisuudessa varastotilana.
2. Kirkkoneuvosto antaa talouspäällikölle ja kiinteistötyöryhmälle tehtäväksi laatia ehdotus
hautausmaan huoltorakennuksen yhteydessä sijaitsevan vanhan varastorakennuksen
(”peltihallit”) korvaamisesta uuden varastohallin lisäosalla.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Kirkon peruskorjauksen suunnitelmat, ulkoalueet
Lopen kirkon peruskorjausta on valmistellut arkkitehti Hanna Lyytinen sekä kirkon
peruskorjauksen suunnittelutyöryhmä. Työryhmään kuuluvat kaudella 2021-2022 Minttu
Auvinen, Jarno Hatakka, Teppo Kenttämies, Anne Lukana, Kalevi Nevanpää ja Sari
Paalijärvi, sekä työntekijöistä kirkkoherra Tuomas Hynynen, talouspäällikkö Pirjo
Kuuluvainen, kiinteistömestari Olli-Pekka Levoniemi sekä Riihimäen seurakunnan
kiinteistöpäällikkö Matti Humalajoki.
Kevään aikana on aiempien työryhmien työskentelyn perusteella laadittu ensimmäinen
suunnitelma kirkon ulkoalueiden muutostöistä (liite 97a) sekä kustannusarvio (liite 97b).
Kirkon sisä- ja ulkoalueiden muutostöitä yhdessä koskeva hankeselostus liitteenä 97c.
Ehdotettujen piha-alueen muutostöiden kustannusarvio on yhteensä 644 056 euroa sisältäen
arvonlisäveron. Kustannusarvio sisältää 49 600 euron varauksen projektin aikana ilmeneviin
lisä- ja muutostyötarpeisiin.
Kustannuksista 192 200 euroa koostuu maa-aineksen massanvaihdosta 80 cm syvyyteen
saakka koko uusittavalla alueella. Esitetty 80 cm syvyys perustuu maaperätutkimuksiin.
Todennäköisesti työn aikana havaitaan, että vain osa maa-aineksesta tarvitsee vaihtaa
riittävän kantavuuden ja routimattomuuden saavuttamiseksi. Massanvaihdon kustannus jää
siten todennäköisesti huomattavasti arvioitua pienemmäksi, mutta suunnitelmia käsiteltäessä
on luonnollisesti varauduttava kalliimpaan vaihtoehtoon.
Lopen kirkko on suojeltu kirkko ja seurakunnalla on mahdollisuus hakea avustusta
korjauskustannuksiin kirkkohallitukselta.
Suunnitelmat on rajattu siten, että ulkoalueiden muutostyöt kattavat myös kirkon portaat ja
kirkon pääovelle johtavan invaluiskan. Ulkoalueiden suunnitelmiin sisältyy teknisiä
järjestelmiä ja varauksia esimerkiksi kirkon tulevaa lämmitysratkaisua varten (ehdotetut
ilmanlämpöpumppujen ulkoyksiköt). Siksi sisätilojen ja ulkoalueiden suunnittelua on syytä
edistää yhdessä, vaikka muutostöiden toteutus tapahtuisi eri aikaan.
Pöytäkirjantarkastajat:
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Ehdotuksella pyritään
- parantamaan kirkon saavutettavuutta leventämällä kirkon pohjoispuolista ajoväylää
kirkonmäelle, lisäämällä pysäköintitilaa kirkon välittömään läheisyyteen, merkitsemällä
invapaikat, sekä uusimalla kirkon pääovelle johtava invaluiska vastaamaan nykyaikaisia
vaatimuksia
-

parantamaan kirkon turvallisuutta merkitsemällä sallittuja pysäköintialueita ja siten
vähentämällä ”villiä” pysäköintiä kirkon läheisyydessä, uusimalla kirkon piha-alueen
kulkuvalaistuksen, rakentamalla ja merkitsemällä palokunnan nostopaikat, leventämällä
kirkon pohjoispuolista ajoväylää, mikä parantaisi pelastusajoneuvojen mahdollisuutta
päästä kirkonmäelle sekä rakentamalla kameravalvonnan kirkonmäelle

-

parantamaan kirkonmäen käytettävyyttä ja viihtyisyyttä rakentamalla monikäyttöistä
tilaa kirkon luoteispuolelle (nykyisen varastorakennuksen paikalle), uusimalla
kulkuväylien pinnoitukset

-

parantamaan kirkon teknisiä ominaisuuksia kuten pintavesien ohjausta ja
pihavalaistuksen kaapelointia ym.

Kirkkolain 9:3§ perusteella kirkon olennaisista muutoksista päättää kirkkovaltuusto
määräenemmistöllä. Määräenemmistö merkitsee sitä, että ”vähintään kaksi kolmasosaa
läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä” kannattaa
esitystä.
Kirkkolain 14:2§ mukaan kirkkoon ja sen piha-alueelle tehtävä olennainen muutos tulee
alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkon peruskorjaustyöryhmä on käsitellyt suunnitelmia kokouksessaan 5.5.2021, ja
todennut ulkoalueista:
Työryhmä ehdottaa kirkkoneuvostolle:
- turvallisuusnäkökulman huomioimista
- pitkää aikaperspektiiviä – teemme ratkaisuja n. 100 vuoden ajalle
- suunnitelmia esitellään kirkkovaltuustolle ja seurakuntalaisille, mutta ei
ehdoteta päätöksen tekemistä
sekä sisä- ja ulkoalueiden suunnitelmista yhdessä:
- kirkon peruskorjauksen suunnitelmien toteutuksen sisältöä, rajaamista,
aikataulutusta ja toteutusta harkitaan seurakunnan taloudelliset, ajallisesti
kestävät ja turvallisuuteen liittyvät reunaehdot sekä talouden tasapaino
huomioiden.
Kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa
arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Talouspäällikkö arvioi, että
ehdotetut piha-alueiden muutostyöt parantavat alueen saavutettavuutta, turvallisuutta,
kestävyyttä ja viihtyisyyttä.
Talouspäällikön päätösehdotus:
a) Kirkkoneuvosto tutustuu liitteinä 97a, 97b ja 97c olevaan piha-alueen muutostöitä
koskevaan ehdotukseen, kustannusarvioon ja sekä hankeselostukseen.
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b) Kirkkoneuvosto linjaa, millä tavalla muutostöiden suunnittelua jatketaan.
c) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen liitteenä 97d olevan
kirkon peruskorjauksen suunnittelutyöryhmän muistion.
d) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto keskustelee kirkon piha-alueen muutostöitä
koskevasta ehdotuksesta, kustannusarviosta ja linjaa kirkkoneuvoston esityksen
perusteella, millä tavalla muutostöiden suunnittelua jatketaan.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan kirkkovaltuustolle kirkon ulkoalueiden suunnittelusta:
- on arvioitava, mitkä ehdotetut muutostyöt ovat välttämättömiä ja miten
kokonaiskustannusta voitaisiin pienentää ilman, että ehdotettuja toimenpiteitä tarvitsisi
olennaisesti karsia
- toivotaan arviota, minkä verran maa-ainesta on välttämätöntä vaihtaa
- on selvitettävä, missä järjestyksessä sisä- ja ulkoalueelle ehdotettavat työt olisi hyvä
tehdä, ja onko työt tehtävä kerralla
- toivotaan viraston parkkipaikalle johtavan maastoportaikon lisäselvitystä
- suunnittelua voidaan jatkaa sillä ajatuksella, että varastorakennus puretaan.

Kirkon peruskorjauksen suunnitelmat, sisätilat
Lopen kirkon peruskorjausta on valmistellut arkkitehti Hanna Lyytinen sekä kirkon
peruskorjauksen suunnittelutyöryhmä. Työryhmään kuuluvat kaudella 2021-2022 Minttu
Auvinen, Jarno Hatakka, Teppo Kenttämies, Anne Lukana, Kalevi Nevanpää ja Sari
Paalijärvi, sekä työntekijöistä kirkkoherra Tuomas Hynynen, talouspäällikkö Pirjo
Kuuluvainen, kiinteistömestari Olli-Pekka Levoniemi sekä Riihimäen seurakunnan
kiinteistöpäällikkö Matti Humalajoki.
Kevään aikana on aiempien työryhmien työskentelyn perusteella laadittu ensimmäinen
suunnitelma kirkon sisätilojen muutostöistä (liite 98a) sekä kustannusarvio (liite 98b).
Kirkon sisä- ja ulkoalueiden muutostöitä yhdessä koskeva hankeselostus on edellisen
pykälän liitteenä 97d.
Kustannusarvion kokonaissumma on 694 400 euroa sisältäen arvonlisäveron.
Kustannusarvio sisältää 49 600 euron varauksen projektin aikana ilmeneviin lisä- ja
muutostyötarpeisiin. Suunnittelun tarkentuessa kustannusarvio tulee tarkentumaan, ja on
mahdollista, että kaikkia suunnitelmiin ja kustannusarvioon sisällytettyjä muutostöitä ei
ehdoteta tehtäväksi. Toisaalta esimerkiksi musiikkisalin kalusteista ei ole tehty
yksityiskohtaista ehdotusta, vaan arvio perustuu vastaaviin tiloihin yleisesti soveltuvien
kalusteiden hintatasoon.
Lopen kirkko on suojeltu kirkko ja seurakunnalla on mahdollisuus hakea avustusta
korjauskustannuksiin kirkkohallitukselta.
Ehdotuksella pyritään
- parantamaan kirkon energiatehokkuutta siten, että kirkon lämmitys hoituu suurimmaksi
osaksi ilmanlämpöpumpuilla sekä lisäämällä eristeitä musiikkisalin lattian alle.
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-

parantamaan kirkon käytettävyyttä, viihtyisyyttä ja siisteyttä maalaamalla sisäpintoja,
kalustamalla musiikkisali monitoimitilaksi, poistamalla kirkkosalista muutamia
penkkejä sekä uusimalla kirkon valaistusta

-

parantamaan kirkon turvallisuutta uusimalla sähköjärjestelmiä

-

parantamaan kirkon saavutettavuutta uusimalla valaistus

Kirkkolain 9:3§ perusteella kirkon olennaisista muutoksista päättää kirkkovaltuusto
määräenemmistöllä. Määräenemmistö merkitsee sitä, että ”vähintään kaksi kolmasosaa
läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä” kannattaa
esitystä.
Kirkkolain 14:2§ mukaan kirkkoon tehtävä olennainen muutos tulee alistaa
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkon peruskorjaustyöryhmä on käsitellyt suunnitelmia kokouksessaan 5.5.2021, ja
todennut sisätilojen suunnitelmista:
Työryhmä ehdottaa kirkkoneuvostolle:
- vuosikymmenten aikana on kertynyt korjausvelkaa
- suunnitelmia esitellään kirkkovaltuustolle ja seurakuntalaisille, mutta ei
ehdoteta päätöksen tekemistä
sekä sisä- ja ulkoalueiden suunnitelmista yhdessä:
- kirkon peruskorjauksen suunnitelmien toteutuksen sisältöä, rajaamista,
aikataulutusta ja toteutusta harkitaan seurakunnan taloudelliset, ajallisesti
kestävät ja turvallisuuteen liittyvät reunaehdot sekä talouden tasapaino
huomioiden.
Kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa
arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Talouspäällikkö arvioi, että
ehdotetut muutostyöt parantavat kirkon saavutettavuutta, turvallisuutta, kestävyyttä ja
viihtyisyyttä.
Talouspäällikön päätösehdotus:
a) Kirkkoneuvosto tutustuu liitteinä 98a ja 98b olevaan kirkon sisätilojen muutostöitä
koskevaan ehdotukseen ja kustannusarvioon sekä aiemmassa pykälässä käsiteltyyn
liitteenä 97c olevaan hankeselostukseen.
b) Kirkkoneuvosto linjaa, millä tavalla kirkon sisätilojen muutostöiden suunnittelua
jatketaan.
c) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto keskustelee kirkon sisätilojen muutostöitä
koskevasta ehdotuksesta ja kustannusarviosta, ja linjaa kirkkoneuvoston esityksen
perusteella, millä tavalla muutostöiden suunnittelua jatketaan.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan kirkkovaltuustolle kirkon sisätilojen suunnittelusta:
- on arvioitava, mitkä ehdotetut muutostyöt ovat välttämättömiä ja miten
kokonaiskustannusta voitaisiin pienentää ilman, että ehdotettuja toimenpiteitä tarvitsisi
olennaisesti karsia
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yksityiskohtien suunnittelua on syytä täsmentää, esimerkiksi lasten alueen sijoitus ja
tarpeellisuus, sähköiset virsitaulut, valaisimet ym.
selvitetään vielä, onko kirkkosalin lämpötilan laskeminen talviaikana mahdollista
toiminnan ja urkujen kannalta
suunnittelua jatkettaessa arvioidaan, ovatko ehdotetut ratkaisut kestäviä ja
muunneltavissa muuttuviin toiminnallisiin tarpeisiin.

Muut asiat
Arja Niemi esitti toiveen, että seurakunnan historiateoksen laatimisessa hyödynnetään
kyläkirjoja.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsi-, ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutusten
arvioinnista (Liite 100a) ja muutoksenhakuohjeet (liite 100b) ja päätti kokouksen klo 20.53
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Liite 100a

KOOSTE PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA SUORITETUSTA LAPSI- YMPÄRISTÖ- JA
YHDENVERTAISUUSVAIKUTUSTEN 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.

Lopen kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan
lisäksi päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia.
Päätösten valmistelussa on arvioitu, että seuraavilla päätöksillä ei ole erityisiä lapsi-, ympäristö- tai
yhdenvertaisuusvaikutuksia:

Asialuettelo
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
Seurakuntaemännän rekrytointi
Keittäjä-siistijän rekrytointi
Lähetysseuran palvelusopimus
Kirkon katon korjauksen rahoittaminen
Selvitys seurakunnan varastotilan tarpeesta tulevaisuudessa
Muut asiat
Kokouksen päätös
Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä saattaa olla lapsi-, ympäristö- tai
yhdenvertaisuusvaikutuksia. Näiden osalta lapsi-, ympäristö- tai yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi
on kirjattu esittelytekstiin:
88§
89§
90§
92§
93§
94§
97§
98§

Kirkkoneuvoston ohjesääntö
Kirkkovaltuuston työjärjestys
Diakonia-avustusten käytännöt
Kolehtisuunnitelma 5-9/2021
Täyttämättä olevien virkojen lakkauttaminen
Kirkon katon uusiminen
Kirkon peruskorjauksen suunnitelmat, ulkoalueet
Kirkon peruskorjauksen suunnitelmat, sisätilat

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA -OHJEET

Liite 100b

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä
tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 81-85, 87-89, 93-100
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät: 86, 90-92

Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai
hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6
luvun 72 § 2 momentti).
Pöytäkirjan pykälät:
-OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pöytäkirjan pykälät:
86, 90-92
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite ja postiosoite: Pilpalantie 3, 12700 Loppi
Sähköposti: loppi.seurakunta@evl.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
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. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta
näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on
oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan
saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten,
että viestiä voidaan käsitellä.
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.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano

