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Paikka ja aika

Seurakuntakeskus Nummela, seurakuntasali
torstai 13.12.2018 kello 20.55-21.22.
(kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen)

Läsnäolevat jäsenet

Valkeapää Pekka, pj
Aspila Pentti
Hacklin Seija
Hautio Kaisa
Jokela Hanna
Pakalén Olli
Saario Anne
Turtiainen Jaripekka
Vartiainen Erkki

Poissaolevat jäsenet
Muut läsnä olevat

Kurunmäki Pentti, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Säiläkivi Paavo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Yliluoma Tapio, talousjohtaja
Långström-Lainio Anne, sihteeri

Kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin

Anne Saario ja Erkki Vartiainen

Pöytäkirjan pykälät

§ 144 - 153

Tarkastus suoritetaan

14.12.2018

Pöytäkirja on
yleisesti nähtävänä

15.12.-29.12.2018

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä

Pekka Valkeapää
Anne Långström-Lainio

Pöytäkirjan tarkastajat

Anne Saario

Erkki Vartiainen

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 15.12.-29.12.2018
Anne Långström-Lainio
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KN § 144
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Pekka Valkeapää avasi kokouksen.
Alkuhartaus kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä.
KN § 145
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokouskutsu liitteineen on lähetetty sähköpostina 6.12.2018.
Esitys:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja todetaan kokouksen
päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

KN § 146
KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA
Esitys:

Tarkastusvuorossa ovat Jaripekka Turtiainen ja Erkki Vartiainen.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Saario ja Erkki Vartiainen.

KN § 147
TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Esitys:

Esityslista hyväksyttäneen työjärjestykseksi.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi.
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KN § 148

KN § 149
SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON MAKSUT

Vihdin seurakunnassa on mahdollisuus tehdä yhden vuoden haudanhoitosopimus, jossa haudan pinta-, kukka- ja syyshoito sisältää kukkien
hankinnan, istutuksen, kastelun, kasvustojen siistimisen, kasvinsuojelun, lannoituksen, mullanvaihdon sekä hoitokauden päättyessä kukkien
poiston ja siivouksen. Lisäksi tähän kuuluu syksyllä kanervien/callunoiden istutus.
Syyshoidettavat haudat siistitään 1krt/vk lokakuun loppuu saakka ja
kanervat kastellaan tarvittaessa.
Tämä haudan syyshoitosopimusmahdollisuus otettiin käyttöön 1.1.2018
alkaen.
Esitys:

Seurakuntapuutarhuri esittää, että Vihdin seurakunnan hinnastoon
lisätään mahdollisuus tehdä haudan pinta-, kukka- ja syyshoitosopimus
yhden vuoden lisäksi myös 5 ja 10 vuoden ajaksi arkku- ja uurnahaudoille.
Haudan pinta-, kukka ja syyshoitohinnat 1.1.2019 alkaen
Arkkuhautapaikka

1
2
3
4
5

Uurnahautapaikka

1

Päätös:

1 vuosi
110
145
180
215
250

5 vuotta
519
705
891
1 077
1 263

10 vuotta
1 149
1 568
1 987
2 406
2 825

1 vuosi
65

5 vuotta
280

10 vuotta
610

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KN § 150
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN 13.12.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO
Kirkkolain 10 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan kirkkoneuvosto huolehtii
kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.
Kirkkolain 10 luvun 6,1 §:n mukaan, 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 uudelleenkäsiteltäväksi.
Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen.
Esitys:

Kirkkoherra esittää, että kirkkovaltuuston 13.12.2018
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene
valtuuston toimivallan ulkopuolelle tai ole muutoin lainvastaisia.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KN § 151
NIMIEN LISÄYS SANKARIMUISTOMERKIN LISÄPAATEEN
Vihdin sankarimuistomerkin lisäpaateen tulee ehdolla kaksi uutta
nimeä:
Jouhi Eino Toivo (16.10.1907-31.12.1939) ja veljensä
Jouhi Frans Evald (3.10.1914-29.8.1941).
Veljekset olivat kotoisin Vihdin Palajärveltä, suutari Frans Jouhin
(aiemmin Johansson) ja vaimonsa Edlan poikia.
Kotitalo sijaitsi Palajärventien varressa Järvenpään mäen kupeessa paikassa, missä kylätie nykyisin ylittää moottoritien.
Eino Jouhi muutti Lohjan puolelle vuonna 1937 ja samana vuonna
Frans-veli Kotkaan.
Arkistolaitoksen tiedostosta Suomen sodissa 1939-1975 menehtyneistä
käy ilmi, että autonkuljettaja, alikersantti Eino Jouhin joukko-osasto oli
KTR 1 ja että hän kuoli Hämeenlinnassa. Kuolinsyyksi on merkitty
muu kuin vihollistoiminnasta johtuva syy. Hänet on haudattu Lohjan
vanhalle hautausmaalle.
Myös nuorempi veli Frans oli ammatiltaan autonkuljettaja. Korpraali
Frans Jouhin joukko-osasto oli 3./JR 45. Hän kaatui 29.8.1941 Viipurin
maalaiskunnassa Sommeen taisteluissa. Hänet on haudattu Kotkaan.
Näiden vihtiläissyntyisten veljesten nimet olisi syytä lisätä Vihdin sankarimuistomerkin lisäpaateen.
Lisäpaateen tulisivat seuraavat tiedot:
JOUHI EINO TOIVO
16.10.1907-31.12.1939
JOUHI FRANS EVALD
3.10.1914-29.8.1941
Tämän jälkeen sankarimuistomerkeissä olisi 304 sankarivainajan
nimet.
Aloitteen asiasta on tehnyt Jouhi-sukuun kuuluva opettaja Simo Jouhi
Lohjalta. Asiaa on valmistellut Pentti Kurunmäki.
Esitys:

Talousjohtaja esittää, että Eino Toivo Jouhin ja Frans Evald Jouhin
nimet lisätään Vihdin sankarimuistomerkin lisäpaateen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KN § 152
ILMOITUSASIAT
1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet www.sakasti.fi
17/2018 Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019-2022
2. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO ry:n pääluottamusmieheksi Vihdin seurakuntaan on valittu diakoni Maria Hanhikorpi ajalle 1.1.2019 – 31.12.2021, liite.
3. Vihdin seurakunnan lausunto
yleiskaavaluonnokseen, liite.

Vihdin

kunnan

strategiseen

KN § 153
VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Päätös:

Puheenjohtaja antoi § 153 mukaisen valitusosoituksen ja päätti
kokouksen kello 21.22.

Vihdin seurakunta
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kirkkoneuvosto

Kokouspäivämäärä
13.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Pöytäkirjan pykälä
153

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:

144 – 147, 152 - 153

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: 148 – 149, 151
Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto
Kirkkolain 24 luvun 3 §:n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Pöytäkirjan pykälät:
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 5 kohdan, (virkaehtosopimuslaki asiat)
2. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 9 kohdan, (varoitus)
3. kirkkolain 24 luvun 14 §:n 1 momentin 10 kohdan, (terveystietojen antaminen)
4. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n, (virantoimituksesta pidätys)
5. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n, (hallinnon sisäinen määräys tehtävän tai toimenpiteen suorittamisesta)
6. kirkkolain 6 luvun 72 §:n, (viranhaltijan yhdistyksen oikeus laittaa asia vireille)
7. hallintolain 53 d §:n (hallintokanteluasian ratkaisu) tai
8. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Oikeudenkäymiskaari 1:1 §
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a §:n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain
mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu
markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon 1.
Pöytäkirjan pykälät:

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 60.000 € (tavarat ja palvelut), 150.000 € (rakennusurakat) , 300 000 € Hankintalain liitteen E515 kohdassa tarkoitetut palvelut, 400.000 € (terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut) ja 500 000 euroa (käyttöoikeussopimukset)

1
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
• Vihdin seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Telekopio:
Sähköposti:

Pisteenkaari 5, 03100 Nummela
Pisteenkaari 5, 03100 Nummela
(09) 3478 5011
vihti.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät :

148 – 149, 151

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.
Asianosaiselle sähköisesti tiedoksi annettu asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 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. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi seurakunnalle silloin kun se on
seurakunnan käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä 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

HANKINTAOIKAISU
Hankintaoikaisun tekeminen

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä
hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki 132-135 §).
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot:
• Vihdin seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite:
Postiosoite:
Sähköposti:

Pisteenkaari 5, 03100 Nummela
Pisteenkaari 5, 03100 Nummela
vihti.seurakunta@evl.fi

Pöytäkirjan pykälät:
Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä tai kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi silloin, kun se on
vastaanottajan käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että sitä voidaan käsitellä.
Hankintaoikaisun 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.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
ja valitusaika

Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Helsingin hallinto-oikeus
Osoite:
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköposti:
helsinki.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja eritysituomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät:

Valitusaika
30 päivää
30 päivää

Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
Esim. hautaustoimilaki.
Kirkollisvalitus alistusasiassa
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
• Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite:
Kirkkokatu 10, Espoo
Postiosoite:
PL 203, 02771 Espoo
Sähköposti:
espoo.tuomiokapituli@evl.fi

• Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite:
Eteläranta 8, Helsinki
Postiosoite:
PL 210, 00131 Helsinki
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi

Valitusaika
30 päivää

30 päivää

Valitus markkinaoikeuteen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian
saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin,
kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa.
Pöytäkirjan pykälä
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen:
Käynti/postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Telekopio: 029 56 43314
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valitusaika
14 päivää

Muutoksenhakuajan laskeminen
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Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen tiedoksiannon 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.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan
asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai
muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Valitusasiakirjojen on saavuttava perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa ja markkinaoikeudessa 2000 euroa tai 500 euroa (yksityishenkilö), jollei laista muuta johdu.

Lisätietoja

Lisätietoja pykälistä 144 - 153 sekä oikaisu- ja valitusasioista antaa
kirkkoherra Pekka Valkeapää puh. 0400 – 647 552
talousjohtaja Tapio Yliluoma puh. 040 - 1835 470
Käyntiosoite Vihdin seurakunnan kirkkoherranvirastoon on Pisteenkaari 5 ja taloustoimistoon on Kappelitie 5.
Vihdin seurakunnan kirkkoherranviraston ja taloustoimiston postiosoite on Pisteenkaari 5, 03100 Nummela

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

_________________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkistajien merkinnät
Kirkkoneuvosto
Kirkkovaltuusto

Otteen oikeaksi todistaa

