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Muut asiat
Kokouksen päätös
Lopella 6.9.2017
Tuomas Hynynen, puheenjohtaja
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty jäsenille postitse 6.92017
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 14.9.-1.10.2017 viraston aukioloaikoina. Kirkkoherranvirasto on avoinna
ma-pe 9.00-12.00.
Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 6.9.-1.10.2017
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puheenjohtaja
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§ - § 89 – 101

Allekirjoitus

Tuomas Hynynen
puheenjohtaja

Pirjo Kuuluvainen
sihteeri

Pöytäkirjan
tarkastus

Lopella 12.9.2017

Allekirjoitukset
Muutoksenhaku

Sari Paalijärvi
Sakari Vuorinen
Kirkkolain 24. lukuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakuohjeet
liitteenä
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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja piti alkuhartauden Psalmista 112.

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

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

Päätösehdotus:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti Sari Paalijärvi ja
Sakari Vuorinen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Työjärjestyksen hyväksyminen
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:
Kirkkoherran päätökset 41-42 /2017
Talouspäällikön päätökset 33-39/2017
Varhaiskasvatuksen työalajohtajan päätökset 17-24/2017
Hautausmaakatselmuksen 30.8.2017 muistio
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kolehtisuunnitelma
Kirkkojärjestyksen 2: 8§ perusteella kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista Kirkkohallitus ei ole
määrännyt kirkkolain 22:2§ 1 mom. 9. kohdan perusteella.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 94a mukaisen kolehtisuunnitelman ajalle
1.10. – 31.12.2017.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Hautausmaakatselmus
Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 24.1.2017 hautausmaatyöryhmän, jonka jäsenet ovat
Marja-Leena Kuparinen, Sami Lilja, Arja Niemi, Sari Paalijärvi ja Sakari Vuorinen ja Elis
Väänänen. Työryhmään kuuluvat myös hautausmaan ja kiinteistötoimen työnjohtaja ja
talouspäällikkö. Hautausmaatyöryhmä suoritti hautaustoimen ohjesäännön 16 § mukaisen
hautausmaakatselmuksen 30.8.2017 (muistio liite 95a). Katselmuksen perusteella
kirkkoneuvosto päättää toimenpiteistä. Työryhmä ei ehdota hautausmaalle investointeja
vuodelle 2018.
Hautaustoimen ohjesäännön 16§ alkuosa: Hautausmaan katselmus
Kirkkoneuvoston asettama työryhmä huolehtii, siitä että hautausmaan ja sillä olevien
rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksen perusteella kirkkoneuvosto
päättää toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät
esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta.

Talouspäällikön päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto merkitsee liitteenä 95a olevan hautausmaakatselmuksen muistion
tiedokseen,
2) Kirkkoneuvosto toteaa, että muualle haudattujen muistelupaikan ja uurnalehdon
valmiiksi rakentamista käsitellään seuraavassa kokouksessa,
3) Kirkkoneuvosto toteaa, ettei hautausmaakatselmuksesta seuraa muita erityisiä
toimenpiteitä.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kiinteistökatselmus ja investoinnit vuodelle 2018
Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 24.1.2017 kiinteistötyöryhmän toimikautensa ajaksi
vuosille 2017-2018 ja nimesi työryhmän jäseniksi Jarno Hatakan, Marja-Leena Kuparisen,
Arja Niemen, Sakari Vuorisen ja varajäseniksi Elis Väänäsen ja Sari Paalijärven.
Kiinteistötyöryhmään kuuluvat lisäksi hautausmaan ja kiinteistötoimen työnjohtaja ja
talouspäällikkö sekä Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikkö.
Työryhmä suoritti Lopen seurakunnan kiinteistöjen katselmuksen 30.3.2017. Liitteenä 96a
on kiinteistökatselmuspöytäkirja, johon on kirjattu kiinteistöittäin havaittuja virheitä ja
puutteita sekä korjausehdotuksia kustannusarvioineen.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen
kiinteistökatselmuspöytäkirjan (liite 96a) ja päättää vuodelle 2018 seuraavat kiinteistöjen
korjausinvestoinnit ja kalustehankinnat:
-

Kirkkoherranviraston kalustus 11.000 euroa
Kirkon pihan kunnostus, rännikaivot ja alapohjan tuuletusputket 25.000 eur

Käsittely: keskustelun kuluessa todettiin, että kulkureitti Pomolasta rantasaunalle pitäisi
korjata turvallisemmaksi. Partiolippukunnat ja talouspäällikkö valmistelevat asian.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Kirkon suunnittelu / sopimus Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:n kanssa
Kirkon käytön suunnitteluryhmä on kokoontunut ja koonnut ideoita kirkon käytön
laajentamisesta sekä tarvittavista korjauksista ja muutoksista Lopen kirkkorakennuksessa.
Liitteenä 97a on työryhmän muistio 14.9.2016, johon on koottu työryhmän kokousten ja
työntekijäkokouksen 2.9.2016 ehdotuksia ja kommentteja.
Lopen kirkko on ns. suojeltu kirkko, johon ei voi toteuttaa muutoksia ilman museoviraston
hyväksyntää. Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat pyytäneet muutosten suunnittelusta,
viranomaisasioinnista ja urakkalaskennasta tarjousta Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen
Oy:ltä. Saatu tarjous on liitteenä 97b. Hankesuunnitteluvaiheen kattohinta on 21.080 eur
(sis. alv).
Liitteenä 97c on kirkkohallituksen yleiskirje nro 12/2017, joka koskee rakennusavustuksia
2018. Valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta voi hakea suojellun kirkollisen rakennuksen
korjaukseen, muutokseen ja konservointiin, näiden vaatimiin selvityksiin, suunnitteluun ja
valvontaan ym.
Kirkon käytön ja korjausten suunnitteluun oli varattu 15.000 euron investointimääräraha
vuodelle 2016. Ilman varmuutta mahdollisesti huhtikuussa 2018 myönnettävästä
rakennusavustuksesta suunnittelutyöhön, talousarvioon olisi varattava riittävä määräraha
suunnittelutyötä varten.
Talouspäällikön päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle em. 15.000 euron suunnittelumäärärahan
siirtoa vuodelle 2018 ja 6080 euron lisäämistä ko. talousarvioon. Yhteensä
hankesuunnitteluvaiheen määräraha on 21080 euroa.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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2) Kirkkoneuvosto hyväksyy Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:n liitteenä 97b olevan
arkkitehtisuunnittelutarjouksen sillä edellytyksellä, että kirkkovaltuusto hyväksyy kohdassa
1 olevan talousarvioehdotuksen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
[Palvelussuhdeasia, ei nettiin]

[Palvelussuhdeasia, ei nettiin]

Muut asiat
Marja-Leena Kuparinen tiedusteli hautausmaan WC-tilojen aukioloa arkisin.
Talouspäällikkö valmistelee ehdotuksen kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen.
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsivaikutusten arvioinnista (Liite 101a) ja
muutoksenhakuohjeet (liite 101b) ja päätti kokouksen klo 19.31

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Liite 101a

KOOSTE PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA SUORITETUSTA LAPSIVAIKUTUSTEN
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.

Päätösten valmistelussa on arvioitu, että seuraavilla päätöksillä ei ole erityisiä
lapsivaikutuksia.
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
Kolehtisuunnitelma
Hautausmaakatselmus
Kiinteistökatselmus ja investoinnit vuodelle 2018
Kirkon suunnittelu / sopimus Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:n kanssa
Muut asiat
Kokouksen päätös
Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä saattaa olla erityisiä
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ tarkoittamia lapsivaikutuksia:

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

Liite 101b
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

12.9.2017

§101

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: 89-93, 95-97, 99, 100-101
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: 94
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: §98 Kirkon virkaehtosopimuslain 19§
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
Telekopio: (019) 441 179
Sähköposti: loppi.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 94
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

