LOPEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ASIALISTA/KOKOUSKUTSU
Nro 9/2020

sivu 1

Kokousaika:
Tiistai 20.10.2020 klo 18.00
Kokouspaikka:
Seurakuntasali, Lopen kirkko, Pilpalantie 1, Loppi
Kokouksen aluksi klo 18.00 alkaen keskustellaan kirkkosalissa seurakunnan palvelun (diakonia ja
lähetys) toiminnoista. Kirkkoneuvoston varsinainen kokous alkaa välittömästi
keskustelutilaisuuden jälkeen. Kokouspalkkiota maksetaan läsnäoleville kirkkoneuvoston jäsenille
ja valtuuston puheenjohtajille klo 18.00 alkaen.

Asialuettelo
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
Seurakuntatoiminnan ja tilojen vuokrauksen hinnastot
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus seurakuntien diakoniatyöhön
Seurakuntaemännän tehtävänkuvauksen muutos
Talousarvioavustukset
Muut asiat
Kokouksen päätös
Lopella 13.10.2020
Tuomas Hynynen, kirkkoherra, puheenjohtaja
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty jäsenille postitse 13.10.2020
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 22.10. – 6.11.2020 viraston aukioloaikoina. Kirkkoherranvirasto on avoinna
ma-pe 9.00-12.00.
Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 13.10.-6.11.2020

Pirjo Kuuluvainen

LOPEN SEURAKUNTA
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
Nro 9/2020

Kokousaika

Tiistai 20.10.2020 klo 18.41 – 18.50

Kokouspaikka

Seurakuntasali, Lopen kirkko, Pilpalantie 1, Loppi
Läsnä

Puheenjohtaja
Tuomas Hynynen
Varapuheenjohtaja Seppo Kuparinen
Jäsenet
Minttu Auvinen
Marja-Leena Kuparinen
Maria Leino
Anne Lukana
Kalevi Nevanpää
Teppo Kenttämies
Sakari Vuorinen

Muut osallistujat

Outi Siirola,
Kirkkovaltuuston pj.

x
x
x
x

x
x

Asiat

Läsnä

Poissa

x
x

x

x

Jarno Hatakka,
Kirkkovaltuuston vpj.
Pirjo Kuuluvainen,
talouspäällikkö

Poissa Varajäsenet
x
Asko Niemelä
Riina Rautiainen
Arja Niemi
Johanna Siivonen
x
Sari Paalijärvi
x
Pieti Muhonen
Aimo Alho
Ari Salomaa
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x

§ - § 114 - 124

Allekirjoitus

Seppo Kuparinen
kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Kuuluvainen
sihteeri

Pöytäkirjan
tarkastus

Lopella 20.10.2020

Allekirjoitukset
Muutoksenhaku

Pieti Muhonen
Sari Paalijärvi
Kirkkolain 24. lukuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakuohjeet
liitteenä
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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.41

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

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

Päätösehdotus:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kirkkoneuvoston nimilistan järjestyksen perusteella Anne
Lukana ja Kalevi Nevanpää.
Päätös: valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pieti Muhonen ja Sari Paalijärvi.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston päätöksen §94 / 28.5.2019 mukaisesti varapuheenjohtaja Seppo Kuparinen
johtaa puhetta kirkkoneuvoston kokouksissa kaudella 2019 - 2020.
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 48-50 /2020
Historiatyöryhmän muistio 7.10.2020 (lähetetty kirkkoneuvostolle 12.10.2020 sähköp.)
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Seurakuntatoiminnan ja tilojen vuokrauksen hinnastot
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 10§ 3. mom. 7. kohta:
Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnalle tulevat muut maksut kuin hautatoimesta
perittävät maksut.

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt §147 / 8.10.2019 seurakuntatoiminnan hinnaston. Liitteenä
119a on ehdotus uudeksi hinnastoksi alkaen 1.1.2021.
Hautatoimen hinnastoon, joka on hyväksytty kirkkovaltuustossa §34 / 6.11.2018, ei ehdoteta
muutoksia.
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöstensä mahdollisia
lapsivaikutuksia. Ehdotetussa hinnastossa ei koroteta leiri-, ja retkimaksuja ja
päiväkerhomaksut ja rippikoulumaksut nousevat 2%. Huomioiden mahdollisuuden saada
maksuvapautus osallistumismaksuista voidaan todeta, ettei tällä päätöksellä ole olennaisia
lapsivaikutuksia. Viranhaltijoiden on kuitenkin tästä päätöksestä riippumatta arvioitava,
palveleeko nykyinen maksuvapautuskäytäntö seurakuntalaisia riittävästi.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 119a mukaisen seurakuntatoiminnan ja tilavuokrien
hinnaston, joka tulee voimaan 1.1.2021.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus seurakuntien diakoniatyöhön
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kirkon keskusrahastolle 4 434 312 euroa
valtionavustusta käytettäväksi seurakuntien diakoniatyön tukemiseen kompensoimalla
koronapandemiasta aiheutuvia verotulojen menetyksiä ja ylläpitää näin seurakuntien kykyä
osallistua ihmisten auttamiseen yhteiskunnan toipuessa kriisistä.
Kirkkohallituksen virastokollegio ehdottaa seurakunnille liitteenä 120a olevan päätöksen
mukaisesti sopimusta avustuksen siirtämisestä seurakunnille. Lopen seurakunnan
diakoniatyöhön käytettävä osuus avustuksesta olisi 6 282 euroa.
Kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa
arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Kirkkoherra arvioi, että
tehtävä sopimus ja Lopen seurakunnalle delegoitu avustus parantaa erityisesti
haavoittuvassa asemassa olevien loppilaisten tilannetta, ja siten edistää ihmisten
yhdenvertaisuutta taloudellisesta asemasta riippumatta.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 120b olevan sopimuksen opetus- ja
kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen siirtämisestä osittain Lopen seurakunnan
käytettäväksi.
2. Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan sopimuksen tarvittaessa
vähäisin muutoksin.
3. Kirkkoneuvosto päättää, että Lopen seurakunnan osuus avustuksesta kohdennetaan
kirkkoneuvoston päättämien, voimassaolevien avustuskäytäntöjen mukaisesti
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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myönnettyihin diakonia-avustuksiin Lopella 16.3. – 31.12.2020, mukaan lukien
yhteistyössä A-killan kanssa jaettavat ruoka-avustuskassit.
4. Kirkkoneuvosto velvoittaa talouspäällikön huolehtimaan avustusten kirjaamisesta
seurakunnan kirjanpitoon sekä raportoimaan varojen käytöstä liitteenä 120b olevan
sopimuksen ja kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Seurakuntaemännän tehtävänkuvauksen muutos
Seurakunnan keittäjä-siistijä on elokuusta 2020 alkaen siivonnut virastotaloa.
Seurakuntaemäntä on alkanut siten keittäjä-siistijän lähiesimiehenä koordinoida myös
virastotalon siivousta.
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 23§ 1.mom.
Jos työnantaja päättää muuttaa tehtävää niin, että tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, se
tarkistaa peruspalkan vaativuuden muutosta vastaavasti.

Työnantajan edustajana talouspäällikkö Pirjo Kuuluvainen on neuvotellut tehtävänkuvan
muutoksesta yhdessä seurakuntaemäntä Merja Sokan kanssa 15.10.2020. Osapuolet ovat
yksimielisiä ehdotetusta ratkaisusta.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntaemännän liitteen 121a mukaisen tehtävänkuvauksen,
ja korottaa seurakuntaemännän peruspalkkaa 40 euroa / kk 17.8.2020 alkaen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Talousarvioavustukset
Seurakunta tekee lähetys- ja diakoniatyötä eri kristillisten järjestöjen kautta. Lisäksi
paikalliset partiolippukunnat ja kirkkokuoro toteuttavat seurakunnallista toimintaa
paikkakunnalla.
Lopen kirkkokuoro ei koronatilanteesta johtuen ole käyttänyt suurinta osaa v. 2020
myönnetystä avustuksesta, joten kirkkokuoro ei ano avustusta vuodelle 2021.
Liitteenä 122a on yhdistelmä vuodelle 2021 ehdotetuista avustuksista: partion toimintaavustuksista sekä lähetystyön ja kansainvälisen työn avustuksista.
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöstensä mahdollisia
lapsivaikutuksia. Ehdotetut avustukset edistävät partiolippukuntien toimintamahdollisuuksia
Lopella, joten ehdotettu päätös edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.
Kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa
arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Kirkkoherra arvioi, että
ehdotuksessa mainitut lähetysjärjestöt edustavat keskenään erilaisia kristinuskon tulkintoja.
Kirkon virallisten lähetysjärjestöjen lisäksi avustusta ehdotetaan annettavaksi muutamille
hengellistä toimintaa tai lähetystyötä harjoittaville järjestöille.
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkkoherran arvion mukaan ehdotettu monipuolisuus talousarvioavustusten
kohdentamisessa vastaa loppilaisten hengellisyyden monimuotoisuutta. Julkisessa
keskustelussa on esitetty, että joidenkin järjestöjen toiminta ei kaikilta osin toteuta ihmisten
yhdenvertaisuutta. Tästä on keskusteltu esimerkiksi Lopen kirkkoneuvoston vastauksessa
valtuustoaloitteeseen (§33 / 25.2.2020) ja uutisoitu esimerkiksi Kotimaa24-verkkopalvelussa
22.10.2019:
https://www.kotimaa24.fi/artikkeli/nainen-ei-voi-toimia-jarjestossamme-pappina-nainlahetysjarjestot-vastasivat-helsingin-seurakunn/
Kirkkoherra arvioi, että esitetyt ongelmat eivät ole sen luonteisia, etteikö seurakunta voisi
tukea kohtuullisilla summilla ehdotettuja kirkon virallisia lähetysjärjestöjä. Avustusten
jakautuminen eri järjestöjen kesken vastaa kirkkoherran näkemyksen mukaan
suuruusluokaltaan sitä, missä määrin Lopen seurakuntalaiset liittyvät eri järjestöjen
toimintaan.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle vuoden 2021 talousarvioavustuksia liitteen
122a mukaisesti. Kirkkoneuvosto ehdottaa, että avustuksista päätetään kirkkovaltuustossa
toimintasuunnitelman 2021 hyväksymisen yhteydessä.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Muut asiat
ei ollut.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsi-, ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutusten
arvioinnista (Liite 124a) ja muutoksenhakuohjeet (liite 124b) ja päätti kokouksen klo 18.50.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Liite 124a

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
114§
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
115§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
116§
Pöytäkirjantarkastajat
117§
Työjärjestyksen hyväksyminen
118§
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
121§

Seurakuntaemännän tehtävänkuvauksen muutos

123§
124§

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:
119§
120§
122§

Seurakuntatoiminnan ja tilojen vuokrauksen hinnastot
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus seurakuntien diakoniatyöhön
Talousarvioavustukset

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

Liite 124b
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

20.10.2020

§124

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: 114-118, 122-124
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: 119-121
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n, tai
3. 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
Sähköposti: loppi.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 119-121
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

