Keskiviikko 12.12.2018

82. vuosikerta – nro 50
Valtuutettu Antti Salminen esitti yhdessä
seitsemän muun valtuutetun kanssa
allekirjoittamansa kunnanjohtajan
epäluottamusaloitteen. – Olen viimeiseen
asti yrittänyt toimia niin, että asia
käsiteltäisiin toisella tavalla, Salminen
alusti ennen aloitteensa lukemista.

Tänään

Salibandyn
maailmanmestari
Ville Lastikka
saa 2 000 euron
stipendin

■■Lopen onnittelee salibandyn maailmanmestari Ville
Lastikkaa 2 000 euron stipendillä. Lastikka oli sunnuntaina maailmanmestaruuden
salibandymaajoukkueen kantavia pelaavia.
Lastikka on Lopen LFT:n
kasvatti. Hän pelaa parhaillaan salibandyliigaa Hämeenlinnan Steelersissä.

Uuden
monitoimihallin
tarpeellisuudesta
halutaan
kuntalaisäänestys

Kunnanjohtaja Mikko
Salmela halutaan erottaa

Perusteluina erottamisaloitteelle ovat virkatehtävien toistuva laiminlyönti,
kunnan edun vastainen toiminta ja kunnan maineen heikentäminen
Lopen kunnanjohtajana
huhtikuun alussa aloittanut
Mikko Salmela halutaan
erottaa kunnanjohtajan
tehtävästä.
■■Perussuomalaisten valtuutettu Antti Salminen sekä Rosa
Laine (kok), Tommi Naakka
(ps), Eeva Pyhälammi (kok),
Antti Mikkola (kok), Teemu
Päivärinta (kesk), Heli Lehtilä (kesk) sekä Tiina Seppälä
(kok) ja Jarmo Laukkanen (kok)
allekirjoittivat valtuustoaloitteen
Salmelan erottamiseksi.
Aloitteessaan Salminen esitti kunnanvaltuuston aloittavan
kuntalain 43. pykälän mukaisen menettelyn kunnanjohtajan irtisanomiseksi ja asettavan
35. pykälässä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmiste-

Lopella juhlittiin
itsenäisyyttä
perinteisesti
Sivut 10-13

lemaan asiaa.
Perusteluna aloitteelle ovat
virkatehtävien toistuva laiminlyönti, kunnan edun vastainen
toiminta ja kunnan maineen heikentäminen.
– Olen viimeiseen asti yrittänyt toimia niin, että asia käsiteltäisiin toisella tavalla, Salminen alusti ennen aloitteensa
lukemista.
Salminen ei suostu täsmentämään, mistä on kyse.
– Asia ei liity mihinkään,
joka olisi tapahtunut Lopella tai
asioiden valmistelussa. Kyse on
kuitenkin niin vakavasta asiasta, että en halua sen pysyvän
piilossa. Korostan kuitenkin,
ettei minulla ole mitään henkilökohtaisesti kunnanjohtajaa
vastaan tai mitään riitaa hänen
kanssaan. -sk/ew

Sivu 16
Kunnanjohtaja Mikko Salmela aloitti joulukuun kunnanvaltuuston kunnanjohtajan katsauksella, todeten talousarvion
laatimisen olleen haasteellinen tehtävä.

Kantatie 54
saa riista-aidat

– Lopella peruskorjataan myös sorateitä
■■Kantatie 54 saa riista-aitaa lisää Vojakkalasta Riihimäelle 370
000 euron summalla. Kyseisellä
tieosuudelle on tapahtunut vuosittain lähes sata peurakolaria ja
tieosuus on yksi Etelä-Suomen
pahimmista.
Eduskunnan liikennepaketissa osoitetaan peruskorjausvarat Lopella Järventaustantielle
ja Hirvijärventielle.
Kokoomuksen kansanedustaja
ja valtiovarainvaliokunnan vokoomuksen vastaavana toimiva

■■Lopen monitoimihallin tarpeellisuudesta, ja myös sijainnista, pitäisi järjestää
kuntalaisäänestys,
esittää
valtuustoaloitteessaan Teemu Päivärinta (kesk).
– Monitoimihalli on Lopen
kokoiselle kunnalle investointina suuri ja rasittaa kunnan
taloutta pitkälle tulevaisuuteen. Näin ollen on enemmän
kuin oikeutettua, että Lopen
kuntalaiset tulevat kuulluksi
ennen päätöksen tekoa, toteaa aloitteessaan Päivärinta.

Timo Heinonen on tyytyväinen
hallituspuolueiden valtiovarainvaliokuntaryhmien kesken tehtyihin budjettilisäyksiin vuodelle
2019. Hallituspuolueiden vastaavat Timo Kalli (kesk), Timo
Heinonen (kok) ja Matti Torvinen (sin) pääsivät sopimukseen
yhteensä 60 miljoonan euron lisäkohdennuksista valtion talousarvioon keskiviikkona.
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Loppi luopuu päivähoitooikeuden rajaamisesta
Kotihoidon kuntalisä säilyy, samoin koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminta
■■Lopen kunta tarjoaa ensi vuoden alusta lähtien jälleen päivähoitoa kaikille halukkaille.
Lopen maanantai-iltana kokoontunut valtuusto päätti yksimielisesti luopua niin sanotusta
subjektiivisen päivähoidon rajaamisesta.
Esityksen asiasta teki Leila

Ahlqvistin (sdp).
Valtuusto myös linjasi, että
kotihoidon kuntalisän, niin sanotun Loppi-lisän, maksaminen jatkuu myös ensi vuonna.
Valtuuston päätöksen mukaisesti jatkuvat myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.
Lisäksi Janne Katajan (kesk.)

esittämänä ja koko valtuuston
pikapäätöksellä päätettiin kotipalvelun palkata kolme vakituista lähihoitajaa. Päätöksellään
valtuusto halusi taata kotipalvelun hoitajien jaksamista ja saatavuutta. -sk
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