LOPEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
Kokousaika:
Kokouspaikka:

ASIALISTA/KOKOUSKUTSU
Nro 9/2021

sivu 1

Tiistai 5.10.2021 klo 18.00
Seurakuntasali, Lopen kirkko, Pilpalantie 1, Loppi
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Kokoukseen on mahdollista osallistua sekä paikan päällä että
sähköisen yhteyden avulla (ns. hybridikokous)
Kokouksen aluksi klo 18.00 alkaen keskustellaan seurakunnan julistuksen toiminnoista.
Kirkkoneuvoston varsinainen kokous alkaa välittömästi keskustelutilaisuuden jälkeen.
Kokouspalkkiota maksetaan kirkkoneuvoston jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille klo 18.00
alkaen.
Asialuettelo

Lopella 28.9.2021
Tuomas Hynynen, kirkkoherra, puheenjohtaja
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty jäsenille postitse 28.9.2021
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 19.8.-3.9.2021 viraston aukioloaikoina. Kirkkoherranvirasto on avoinna
ma-pe 9.00-12.00.
Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 28.9.-22.10.2021
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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12
Kirkkoherra piti alkuhartauden kokousta edeltävän keskustelutilaisuuden alussa
Mikkelinpäivän Joosuan kirjan tekstistä.

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.

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
Minttu Auvinen ja Seppo Kuparinen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

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 34-38 /2021
Talouspäällikön päätökset 38-46 /2021
Varhaiskasvatuksen työalajohtajan päätös 3 /2021
Historiatyöryhmän muistio 8.9.2021
YT-toimikunnan muistio 29.9.2021

Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkollisveroprosentti v. 2022
Kirkkoneuvosto laatii ehdotuksen kirkkovaltuuston päätettäväksi seuraavan vuoden
kirkollisveroprosentin suuruudesta. Kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05
prosenttiyksikön tarkkuudella (KL 15:2). Veroprosentti ilmoitetaan verohallinnolle
marraskuun puoleenväliin mennessä.
Lopen seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut vuodesta 2017 alkaen 1,75% oltuaan sitä
ennen viisi vuotta 1,7 %. Kuluvana vuoden tammi-syyskuun aikana verotulot ovat nousseet
edelliseen vuoteen verrattuna 33.217 euroa eli 3 %. Korona-pandemia ja työttömyyden
lisääntyminen eivät vielä näy kirkollisverotuotoissa, vaikka aiheuttavatkin sekä talouden
että toiminnan suunnitteluun epävarmuutta.
Kirkkoneuvosto on antanut työntekijöille talousarvion laatimista varten ns. raamin, jossa
mm. palvelu- ja tavaraostojen yläraja on v. 2020 talousarvion luvut + 3%. Talouspäällikön
laatima arvio raamin mukaisesta talousarviosta on liitteenä 134a.
Sen mukaan kirkollisveroprosentilla 1,75 ja kirkkoneuvoston keväällä päättämällä
talousarviokehyksellä päädyttäisiin n. 60.000 euron ylijäämään. Luvut tarkentuvat
talousarvion valmistuessa lokakuun loppupuolella.
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöstensä vaikutukset
lapsiin. Kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa
arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Talouspäällikkö arvioi, että
ehdotettu veroprosentti mahdollistaa suurin piirtein nykyisessä laajuudessa lasten etua
toteuttavaa toimintaa, sekä seurakuntalaisten yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja
ympäristönäkökulmien huomioimisen. Lisäksi ehdotettu veroprosentti luo edellytykset
toiminnan määrälliseen ja laadulliseen kehittämiseen kohtalaisissa määrin.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se päättää Lopen seurakunnan
kirkollisveroprosentiksi 1,75 vuodelle 2022.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Mullansäilytysvarastot
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt § 35 / 3.11.2020 investoinnin mullansäilytysvarastojen
seinien ja katon rakentamisesta ja myöntänyt sille 15.000 euron talousarvion.
Kiinteistömestari Olli-Pekka Levoniemi on pyytänyt tarjouksia mullansäilytysvaraston
rakentamisesta seitsemältä yritykseltä viimeistään loppukesästä. 24.9.2021 mennessä on
tullut yksi tarjous (liite 135a).
Kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa
arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Mullansäilytysvarastojen
seinien ja katon rakentamisella on kielteisiä ympäristövaikutuksia, kuten rakentamisella
yleensäkin. Varaston kattaminen on perusteltua talviaikaisen työn sujumisen vuoksi.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy ST Rakennus ja Saneeraus Oy:n liitteenä 135a olevan tarjouksen
ja tilaa mullansäilytysvarastojen katosten rakentamisen tarjouksen mukaisesti.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen
Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus tuli voimaan 1.4.2014.
Seurakunta voi henkilöstöään kehittämällä vaikuttaa siihen, että työntekijät ovat koko
työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta on tuottavaa ja
tuloksellista.
Kehittämissopimus sitoo virka- ja työehtosopimuksena seurakuntatalouksia, jonka
henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20. Sopimuksen tarkoituksena on edistää
työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön ammatillista osaamista.
Seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen on parhaiten
varmistettavissa, jos kehittäminen on seurakunnassa jatkuvaa ja suunnitelmallista, siihen
varaudutaan taloudellisesti ja se kattaa koko henkilöstön. Näin seurakunta edistää
kehittämistoimillaan myös työntekijöidensä työhyvinvointia.
Ammatillisen osaamisen kehittäminen on Kirvestes 83§ perusteella joko
- työntekijän tehtävien hoidon kannalta välttämätöntä. Tällöin työntekijä määrätään
osallistumaan siihen, ja hän saa koulutusajalta varsinaisen palkkansa ja muut
osallistumisesta välittömästi aiheutuneet kustannukset
- tarpeellista, jolloin työntekijälle myönnetään hakemuksesta palkallista tai palkatonta
virka- tai työvapaata tällaiseen henkilöstökoulutukseen osallistumista varten. Lisäksi
voidaan korvata kohtuullisessa määrin koulutuksesta välittömästi aiheutuneita kustannuksia.
Henkilöstön kehittämissuunnitelma sisältää myös eri työmuotojen valtakunnalliset tai
hiippakunnalliset neuvottelupäivät sekä työsuojelun koulutukset.
Liitteenä 109a on kirkkoherran ja talouspäällikön ehdotus henkilöstön kehittämisestä
vuodelle 2021.
YT-toimikunta käsitteli henkilöstön koulutusehdotusten koosteen kokouksessaan 29.9.2021.
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan
päätösten vaikutukset lapsiin. Kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen
seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia.
Kaikilla työntekijöillä on ollut tasapuolisesti mahdollisuus hakea koulutuksiin, mutta selvää
on, etteivät kaikki työntekijät ole tätä mahdollisuutta hyödyntäneet. Koulutuksissa
korostuvat kasvatuksen koulutukset, millä voidaan arvioida olevan myönteisiä
lapsivaikutuksia. Sen sijaan yhdenvertaisuutta ja ympäristönäkökulman huomista edistäviä
koulutuksia ei juurikaan ole, mihin tulee kiinnittää tulevina vuosina erityistä huomiota.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 136a mukaisen henkilöstön kehittämissuunnitelman ja
siihen merkityt koulutukset henkilöstölle vuodelle 2022 ja merkityt kustannusten
korvaukset tarkoituksenmukaisten koulutusten osalta.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran tai talouspäällikön hyväksymään määrärahojen
puitteissa myöhemmät lisäykset tai muutokset koulutussuunnitelmaan.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Lapsiasiahenkilön ja yhdenvertaisuusasiahenkilön nimeäminen
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.

Kirkkohallituksen ohjeistus lapsivaikutusten arviointiin suosittaa, että seurakuntaan
nimetään lapsiasiahenkilö, jonka tehtäviin voi kuulua esimerkiksi
-

toimia lapsen oikeuksien sopimuksen ja lasten ja nuorten asioiden asiantuntijana, jota
päätöksen valmistelija voi konsultoida valmistelun eri vaiheissa
osallistua lava -koulutuksiin ja välittää ajankohtaista tietoa seurakuntien työntekijöille ja
luottamushenkilöille
organisoida lasten ja nuorten mielipiteiden selvittämisen
tarkistaa valmistelijan apuna esityslistalta ne päätökset, joilla on vaikutuksia lapsiin ja
nuoriin

Lopen seurakunnan lapsiasiahenkilöksi on joitakin vuosia sitten nimetty nuorisotyönohjaaja
Saija Lohikoski, mutta tehtäviä ei ole täsmennetty.
--Lopen kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa
arvioidaan lisäksi päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia.
Ympäristövastaavaksi on §46 / 9.3.2021 nimetty Varpu Takatalo ja tässä yhteydessä
ympäristövastaavan tehtäväksi on määritelty seuraavaa:
Ympäristövastaavan tehtävä on yhteistyössä työnantajan kanssa edistää ympäristönäkökulmien
huomioimista kaikessa Lopen seurakunnan toiminnassa. Lisäksi ympäristövastaava toimii
ympäristötyöryhmän koollekutsujana.

Olisi johdonmukaista, että seurakuntaan nimettäisiin myös yhdenvertaisuusasiahenkilö,
jonka tehtäviin kuuluisi yhdenvertaisuuden edistäminen.
Esitetyt asiahenkilöt voivat olla joko työntekijöitä tai luottamushenkilöitä. Olennaista
kuitenkin on, että nimitettävillä henkilöillä on riittävästi aikaa käytettävissä tehtäväänsä.
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Päätösehdotuksessa yhdenvertaisuusasiahenkilön palkkio/palkanlisä on määritelty samalle
tasolle kuin ympäristövastaavan, ja lapsiasiahenkilön palkkio/palkanlisä pienemmäksi.
Tämä perustuu siihen, että seurakunnassa on kuusi viranhaltijaa/työntekijää, joiden
pääasiallisena tehtävänä on lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävä työ. Siten lasten ja
nuorten edun kehittäminen seurakunnassa on laajasti seurakunnan työntekijöiden yhdessä
harjoittamaa toimintaa, kun taas yhdenvertaisuuden ja ympäristön hyvinvoinnin edistäminen
on luonteeltaan huomattavasti abstraktimpi ja mahdollisesti enemmän työtä vaativa tehtävä.
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan
päätösten vaikutukset lapsiin. Kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen
seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia.
Osana asian valmistelua kirkkoherra arvioi, että esitetyt asiahenkilöiden valinnat voivat
edistää lasten edun ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurakunnassa.
Kirkkoherran päätösehdotus:
a) Kirkkoneuvosto nimeää toimikautensa ajaksi Lopen seurakuntaan lapsiasiahenkilön,
jonka tehtäviin kuuluu edistää lasten edun toteutumista Lopen seurakunnassa
yhteistyössä seurakunnan luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja työantajan kanssa.
Tehtävästä maksetaan kuukausittain 30 euron palkkio/palkanlisä.
b) Kirkkoneuvosto nimeää toimikautensa ajaksi Lopen seurakuntaan
yhdenvertaisuusasiahenkilön, jonka tehtäviin kuuluu edistää yhdenvertaisuuden
toteuttamista ja saavutettavuutta yhteistyössä seurakunnan luottamushenkilöiden,
työntekijöiden ja työantajan kanssa, ja toimia tarvittaessa syrjintää tai häirintää kokevien
henkilöiden tukena. Tehtävästä maksetaan kuukausittain 50 euron palkkio/palkanlisä.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
a) Kirkkoneuvosto nimesi tehtävään Saija Lohikosken.
b) Kirkkoneuvosto nimesi tehtävään Terhi Latvalan.

Kirkkoneuvostolle valmisteltavien asioiden tiedoksianto yhdenvertaisuus- ja
lapsiasiahenkilölle ja ympäristövastaavalle
Lopen kirkkoneuvosto on nimennyt seurakuntaan ympäristövastaavan §46 / 9.3.2021, ja jos
kirkkoneuvosto päättää §137 / 5.10.2021 päätösehdotuksen mukaisesti, myös
yhdenvertaisuus- ja lapsiasiahenkilön.
Lopen seurakunnan hallinnossa on lapsivaikutusten lisäksi päätetty arvioida asioiden
ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Olisi luontevaa, että yhdenvertaisuusasiahenkilö,
lapsiasiahenkilö ja ympäristövastaava voisivat osana tehtäväänsä osallistua myös asioiden
valmisteluun kirkkoneuvostolle. Luontevimmin tämä toteutuu kahta reittiä
- kirkkoherra tai talouspäällikkö konsultoi mainittuja henkilöitä laatiessaan vaikutusten
arviointia asioiden esittelyä varten, sekä
- yhdenvertaisuusasiahenkilö, lapsiasiahenkilö ja ympäristövastaava saavat
kirkkoneuvoston esityslistat tiedokseen viimeistään kun ne lähetetään kirkkoneuvoston
jäsenille, jolloin mainitut henkilöt saavat mahdollisuuden kommentoida
päätösehdotuksia ennen kirkkoneuvoston kokousta.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkkoherra ja talouspäällikkö vastaavat kirkkoneuvostolle valmistelemistaan
päätösehdotuksista, eikä muille kuin heille voida antaa suoranaista oikeutta lisätä omaa
tekstiään asian esittelyyn. Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat kuitenkin ilmaisseet, että
voivat tarvittaessa mielellään sisällyttää esittelytekstiinsä myös
yhdenvertaisuusasiahenkilön, lapsiasiahenkilön ja ympäristövastaavan laatimat arviot
esiteltävistä asioista.
Yhdenvertaisuusasiahenkilö, lapsiasiahenkilö ja ympäristövastaava sitoutuvat luonnollisesti
pitämään mahdolliset tiedoksi saamansa ei-julkiset asiat salassa julkisuuslain ja kunkin
asian luonteen edellyttämällä tavalla.
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan
päätösten vaikutukset lapsiin. Kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen
seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia.
Osana asian valmistelua kirkkoherra arvioi, että yhdenvertaisuusasiahenkilön,
lapsiasiahenkilön ja ympäristövastaavan roolin vahvistaminen seurakunnan
päätöksenteossa edistää ympäristön hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja lasten edun
toteutumista.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että kirkkoneuvoston esityslistat annetaan tiedoksi seurakunnan
yhdenvertaisuusasiahenkilölle, lapsiasiahenkilölle ja ympäristövastaavalle mahdollisen
lausunnon ja vaikutusten arvioinnin antamista varten. Esityslistat annetaan tiedoksi
viimeistään samaan aikaan kuin kirkkoneuvoston jäsenille. Liitteitä ja salassapidettäviä
asioita voidaan antaa tiedoksi tai jättää antamatta tiedoksi kirkkoherran ja talouspäällikön
asiakohtaisen harkinnan perusteella.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Seurakunnan stipendit Lopen lukiolaisille
Lopen seurakunta on kirkkoneuvoston päätöksellä 16.1.2003 jakanut vuosittain yhden
stipendin Lopen lukion ylioppilaalle. Stipendi on ollut kohtalaisen suuri, 100-200 euroa.
Kirkkoherra ja seurakunnan nuorisotyötä tekevät viranhaltijat ovat arvioineet, että
stipendikäytäntöä olisi syytä miettiä uudelleen. Pelkästään yhdelle keväällä valmistuvalle
Lopen lukiolaiselle jaettava stipendi herättää helposti kysymyksiä, miksei vastaavalla
tavalla muisteta ammattiin valmistuvia, muissa lukioissa kirjoittavia loppilaisia, ja miksi
melko suuri stipendi annetaan vain yhdelle henkilölle.
Toisaalta seurakunnan ja kunnan yhdessä hallinnoima K.F.A. ja Edla von Qvantenin
opintorahastosäätiö jakaa vuosittain apurahoja, viime vuosina 30 000 euroa vuodessa. Säätiö
jakaa lisäksi vuosittain kaksi stipendiä ylioppilaille. On siis kysyttävä, mitä lisäarvoa luo se,
että seurakunta jakaa stipendejä.
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Kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa
arvioidaan päätösten yhdenvertaisuusvaikutuksia. Osana tämän päätöksen valmistelua
kirkkoherra arvioi, että mikäli stipendikäytäntöä jatketaan, on yhdenvertaisuuden nimissä
syytä huolehtia siitä, että käytäntö kohtelee eri paikoissa opiskelevia yhdenvertaisesti.

Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että stipendin antamisesta Lopen lukion ylioppilaalle luovutaan.
Käsittely: Sakari Vuorinen ehdotti, että seurakunnan stipendi yhdelle Lopen lukion
ylioppilaalle on 100 euroa. Seppo Kuparinen kannatti Vuorisen ehdotusta.
Minttu Auvinen ehdotti, että 50 euron stipendi annetaan kolmelle Lopen lukion
ylioppilaalle. Arja Niemi kannatti Auvisen ehdotusta.
Puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestykseksi, että ensin äänestetään kahden vastaehdotuksen
välillä. Sakari Vuorisen ehdotusta äänestetään Jaa-äänellä ja Minttu Auvisen ehdotusta
äänestetään Ei-äänellä. Äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.
Ensimmäisessä äänestyksessä annettiin 3 Jaa-ääntä (Kuparinen, Siivonen, Vuorinen) ja 6 Eiääntä (Kenttämies, Hynynen, Auvinen, Nevanpää, Niemi, Paalijärvi). Minttu Auvisen
ehdotus voitti ensimmäisen äänestyksen.
Puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestykseksi, että toiseksi äänestetään kirkkoherran
päätösehdotuksen ja ensimmäisen äänestyksen voittaneen ehdotuksen eli Minttu Auvisen
tekemän ehdotuksen välillä. Kirkkoherran päätösehdotusta äänestetään Jaa-äänellä ja
Auvisen ehdotusta Ei-äänellä. Äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.
Toisessa äänestyksessä annettiin 1 Jaa-ääni (Hynynen), 7 Ei-ääntä (Kenttämies, Auvinen,
Kuparinen, Niemi, Paalijärvi, Siivonen, Vuorinen), sekä 1 tyhjä (Nevanpää). Minttu
Auvisen ehdotus voitti toisen äänestyksen.
Päätös: Lopen seurakunta antaa vuosittain 50 euron stipendin kolmelle Lopen lukion
ylioppilaalle.
Pienkuormaimen hankinta
Seurakunnalla on hautausmaan ja kiinteistöjen käytössä kaksi pienkuormainta, vm. 2009 ja
2016. Niitä käytetään mm. kiinteistöjen talvikunnossapitoon ja tavaroiden siirtämiseen
hautatoimessa, hautausmaan ylläpidossa ja kiinteistötoimessa. Toinen koneista on
kiinteistömestari Olli-Pekka Levoniemen arvion perusteella vaihdettava uuteen lähivuosina.
Siitä saatavan hyvityksen jälkeen tarvittava investointimääräraha v. 2022 olisi 43.000 euroa.
Pienkuormainten korjauskulut ovat nousseet huomattavasti v. 2019-2021. Uuden koneen
hankinta vaikuttaa korjauskuluja vähentävästi.
Kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa
arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Koneiden uusiminen on
perusteltua niiden teknisen käyttöiän lähestyessä loppuaan. Uuden koneen valinnassa on
syytä vertailla eri konevaihtoehtojen ympäristövaikutuksia tarkemmin.
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Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle 43.000 euron investointimäärärahan
hyväksymistä pienkuormaimen hankintaan kustannuspaikalle Hautaustoimen koneet.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Hautainhoitorahaston hinnasto
KL 17 luku, 5 § Haudan hoito [osittain]
Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija.
Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi
vastuun haudan hoidosta. Seurakunta voi tehdä sopimuksia hautojen hoidosta myös siten, että
hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat
hoidetaan.

Hautainhoitorahaston hintoja on viimeksi muutettu 1.1.2021 alkaen. Haudan voi antaa
sopimuksella seurakunnan hoidettavaksi 1, 5 tai 10 vuodeksi. Haudanhoitohinnaston
yhteydessä päätetään myös tarjottavien kukkien valikoimasta. Tarjolla on yksi- ja
monivuotisia kukkia. Valikoimalla pyritään myös edistämään haudanhoitoprosessin
sujuvuutta ja ympäristönäkökulmien huomioimista mm. siten, että haudoille voidaan istuttaa
helposti saatavilla olevia ja vaihtelevia sääolosuhteita hyvin kestäviä lajikkeita.
Hautainhoitorahaston tilinpäätös 2020 oli alijäämäinen -20.966,56 € (v. 2019 alijäämä 15.889,52 euroa). Vuonna 2020 tilinpäätöksen haudanhoitovastuut olivat 42.276 euroa
hautainhoitotaseen vastaavaa-puolen summaa suuremmat, eli rahastolla oli
tilinpäätöshetkellä pitkäaikaisia hoitovastuita enemmän kuin varoja. Myös kuluvan vuoden
tilinpäätös on alustavasti laskettuna alikatteinen. Erityisesti tuotot poikkeavat talousarvion
odotuksista. Näin ollen maksuihin kohdistuu korotuspainetta. Myös kulujen vuosittaisella
vaihtelulla on vaikutusta Hautainhoitorahaston tulokseen.
Ympäristötyöryhmä on käsitellyt kokouksessaan 17.11.2020 ehdotuksen perennahoidon
ympäristöystävällisyyttä kuvaavasta ohjeesta. Ohje on liitetty hautainhoito-tarjouksiin.
Merkintä nurmihoidon ympäristöystävällisyydestä lisätään ohjeeseen.
Kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa
arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Talouspäällikkö arvioi, että
päätöksellä on pääasiassa suotuisia ympäristövaikutuksia pyrittäessä kestävämpiin
ratkaisuihin hautojen hoidossa. Perennahoitoa suositteleva ohjeistus sekä pelkän
nurmihoidon tarjoaminen edistävät todennäköisesti myönteisiä ympäristövaikutuksia, koska
erityisesti yksivuotisten kukkien ympäristövaikutukset ovat negatiivisia.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 141a olevan hautainhoitohinnaston 1.1.2022 alkaen.
Hautainhoitotarjousten yhteyteen liitetään edelleen tiedote perennahoidon /nurmihaudan
ympäristöystävällisyydestä.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
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Tyhjän sylin muistomerkki
Kirkkovaltuuston hyväksymässä toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa on varauduttu
tyhjän sylin muistomerkin tekemiseen v. 2021 aikana. Hautausmaatyöryhmä on ideoinut
muistomerkkiä kesästä 2020 alkaen. Ideoiden perusteella talouspäällikkö ja hautausmaatyöryhmän jäsen Sari Paalijärvi ovat teettäneet liitteenä 142a olevan suunnitelmaluonnoksen
ja pyytäneet tarjouksen Loimaan Kivi Oy:ltä.
Tyhjän sylin muistomerkki rinnastuu kooltaan ja muodoltaan yksittäiseen
hautamuistomerkkiin, jolloin muistomerkin rakentamiseksi ei katsota tarpeelliseksi muuttaa
hautausmaakaavaa ja hautausmaan käyttösuunnitelmaa.
Muistomerkki on luonteeltaan sellainen, ettei suunnitelmia ole välttämätöntä hyväksyä
kirkkoneuvostossa. Luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuuksien takaamiseksi
suunnitelmat on kuitenkin syytä tuoda kirkkoneuvoston tiedoksi ennen muistomerkin
toteuttamista.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto tutustuu liitteenä 142a olevaan muistomerkkisuunnitelmaan ja merkitsee
sen tiedokseen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Muut asiat
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsi-, ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutusten
arvioinnista (Liite 144a) ja muutoksenhakuohjeet (liite 144b) ja päätti kokouksen klo 20.47

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano

Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 9/2021 5.10.2021

Sivu 13/14
Liite 144a

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

Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä saattaa olla lapsi-, ympäristö- tai
yhdenvertaisuusvaikutuksia. Näiden osalta lapsi-, ympäristö- tai yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi
on kirjattu esittelytekstiin:
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA -OHJEET

Liite 144b

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: 129-134, 140, 142-144
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: 135-139, 141

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:
135-139, 141
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

