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Kokousaika:
Kokouspaikka:

ASIALISTA/KOKOUSKUTSU
Nro 4/2019
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Ti 2.4.2019 klo 18.00
Seurakuntasali, Lopen kirkko, Pilpalantie 1, Loppi

Kokouksen aluksi keskustellaan klo 18.00 alkaen seurakunnan palvelun (diakonia ja lähetys)
toiminnasta. 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
Vuosilomat
Seurakunnan strategia
Hautaustoimen ohjesääntö, hautausmaan käyttösuunnitelma ja hautausmaakaava
Hautamuistomerkkiohje
Metsäliitto osuuskunnan edustajistovaalit
Muut asiat
Kokouksen päätös
Lopella 25.3.2019
Tuomas Hynynen, puheenjohtaja
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty jäsenille postitse 25.3.2019
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 4.4.-19.4.2019 viraston aukioloaikoina. Kirkkoherranvirasto on avoinna
ma-pe 9.00-12.00.
Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 25.3.-19.4.2019

Pirjo Kuuluvainen

LOPEN SEURAKUNTA
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
Nro 4/2019

Kokousaika

Tiistaina 2.4.2019 klo 18.01 – 20.40

Kokouspaikka

Seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi

Jäsenet

Läsnä Poissa

puheenjohtaja
Tuomas Hynynen
varapuheenjohtaja Seppo Kuparinen
Minttu Auvinen
Marja-Leena Kuparinen
Maria Leino
Anne Lukana
Kalevi Nevanpää
Asko Niemelä
Sakari Vuorinen

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Muut osallistujat

x

Outi Siirola,
Kirkkovaltuuston pj.
Jarno Hatakka,
Kirkkovaltuuston vpj.
Pirjo Kuuluvainen,
talouspäällikkö

Asiat

Varajäsenet

sivu 2

Läsnä

Poissa

Teppo Kenttämies
Riina Rautiainen
Arja Niemi
Johanna Siivonen
Sari Paalijärvi
Pieti Muhonen
Aimo Alho
Ari Salomaa

x

x

§ - § 58 - 69

Allekirjoitus

Tuomas Hynynen
puheenjohtaja

Pirjo Kuuluvainen
sihteeri

Pöytäkirjan
tarkastus

Lopella 2.4.2019

Allekirjoitukset
Muutoksenhaku

Asko Niemelä
Sakari Vuorinen
Kirkkolain 24. lukuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakuohjeet
liitteenä
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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.32.

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 kirkkoneuvoston nimilistan järjestyksen perusteella
Asko Niemelä 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 19-20/2019
Talouspäällikön päätökset 6-14/2019
Varhaiskasvatuksen työalajohtajan päätös 3/2019
Historiikkityöryhmän kokousmuistio 27.3.2019
Hautausmaatyöryhmä kokousmuisto 28.3.2019
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Vuosilomat
Viranhaltijat ja työntekijät ovat esittäneet kesälomatoiveensa lomakaudelle 2.5.-30.9.2019
liitteessä 63a.
Lomalistaan on merkitty vuosilomien lisäksi työntekijöiden anomukset lomarahan
vaihtamisesta lomarahavapaaksi. Esimiehet ovat puoltaneet anomusten hyväksymistä.
Vapaaksi vaihdettavat lomarahavapaat on pidettävä 31.12.2020 mennessä.
Talouspäällikön päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen pappien vuosilomat
2) Kirkkoneuvosto vahvistaa muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden kuin pappien
vuosilomat kaudelle 2.5.-30.9.2019 liitteen 63a mukaisesti
3) Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteeseen 63a merkityt anomukset säästövapaasta ja
lomarahan vaihtamisesta vapaaksi sekä liitteeseen mahdollisesti merkityt
lomarahavapaan ajankohdat. Ellei ajankohtaa ole merkitty, kirkkoneuvosto valtuuttaa
kirkkoherran tai talouspäällikön tekemään siitä päätöksen myöhemmin.
4) Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön päättämään ne
kesälomakauden (2.5.-30.9.2019) lomat sekä talvilomakauden (1.10.2019 – 1.5.2020)
vuosilomat, joita kirkkoneuvosto ei ole päättänyt.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Seurakunnan strategia
Kirkkoneuvosto asetti §37 / 13.2.2019 työryhmän valmistelemaan seurakunnan strategiaa.
Työryhmään kuuluivat Tuomas Hynynen, Minttu Auvinen, Jarno Hatakka, Seppo
Kuparinen ja Outi Siirola.
Luonnos seurakunnan strategiaksi on liitteenä 64a.
Lopen kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa
arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Kirkkoherra arvioi, että
esitetty strategia edistää sekä ympäristönsuojelun että yhdenvertaisuuden toteutumista
nostamalla ympäristönsuojelun ja yhdenvertaisuuden edistämisen strategisiksi
painopisteiksi.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
1) hyväksyy liitteen 64a mukaisen Lopen seurakunnan strategian vuosille 2019-2022, sekä
2) edellyttää, että kirkkovaltuustolle valmisteltavat toimintasuunnitelmat ja esitykset
laaditaan siten, että ne toteuttavat seurakunnan strategiaa.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Hautaustoimen ohjesääntö, hautausmaan käyttösuunnitelma ja hautausmaakaava
Sari Paalijärvi ehdotti kirkkoneuvoston kokouksessa 3.4.2018, että hautausmaan
käyttösuunnitelma päivitetään. Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat todenneet, että samassa
yhteydessä on syytä tarkistaa myös hautaustoimen ohjesääntö sekä hautausmaakaava.
Kirkkolain 17 luku
7 § Hautaustoimen ohjesääntö
Kirkkovaltuusto hyväksyy hautaustoimen ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Hautaustoimen ohjesääntöön on otettava tarkemmat toimeenpanoa ja menettelyä koskevat
määräykset haudoista, hautakirjanpidosta, haudan hoidolle asetetuista vaatimuksista ja
hautamuistomerkkien hyväksymisestä sekä hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä.
8 § Hautausmaakaava ja hautausmaan käyttösuunnitelma
Kirkkovaltuusto hyväksyy jokaista hautausmaata varten hautausmaakaavan ja hautausmaan
käyttösuunnitelman, jotka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettaviksi. Kirkkojärjestyksessä
säädetään niistä asioista, joista hautausmaakaavassa ja hautausmaan käyttösuunnitelmassa on
määrättävä.

Lopen kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa
arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia.
Talouspäällikkö arvioi, että esitetyt suunnitelmat huomioivat riittävästi ympäristöarvot.
Esitetty käyttösuunnitelma asettaa hautausmaan jätehuollon minimitasoksi maatuvan
jätteen ja sekajätteen erottelun, mutta mahdollistaa jätehuollon kehittämisen
tulevaisuudessa.
Hautaustoimen ohjesäännössä, käyttösuunnitelmassa ja hautausmaakaavassa varaudutaan
uuden tunnustuksettoman hauta-alueen rakentamiseen nykyisen hautausmaan eteläpuolelle.
Nykyisellään Lopen seurakunta tarjoaa tunnustuksetonta hauta-aluetta Hyvinkään
seurakunnan Rauhanummen hautausmaalla. Nyt esitetyt dokumentit mahdollistavat eri
vakaumusten yhdenvertaisuuden edistämisen myös hautapaikkojen osoittamisessa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
1) hyväksyy liitteen 65a mukaisen hautaustoimen ohjesäännön,
2) hyväksyy liitteen 65b mukaisen hautausmaan käyttösuunnitelman,
3) hyväksyy liitteen 65c mukaisen hautausmaakaavan,
4) alistaa hyväksytyn hautaustoimen ohjesäännön, hautausmaan käyttösuunnitelman ja
hautausmaakaavan tuomiokapitulin vahvistettavaksi
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Hautamuistomerkkiohje
Hautaustoimen ohjesäännön ja hautausmaan käyttösuunnitelman päivityksen yhteydessä on
ehdotettu, että Lopen seurakuntaan laaditaan erillinen hautamuistomerkkiohje.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 66a mukaisen Lopen seurakunnan
hautamuistomerkkiohjeen
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Metsäliitto osuuskunnan edustajistovaalit
Lopen seurakunta on Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsen. Seurakunta voi äänestää
Metsäliiton edustajistovaaleissa. Seurakunnalle on lähetetty yksi äänestyslippu ja ohjeet
äänen käyttämiseen.
Lippu on postitettava siten, että se on perillä 12.4.2019 klo 16.00 mennessä.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, kenet se valtuuttaa käyttämään Lopen seurakunnan ääntä
Metsäliitto Osuuskunnan edustajistovaaleissa 2019. Talouspäällikkö antaa valitulle
henkilölle äänestyslipun ja äänestysohjeen.
Päätös: Kirkkoneuvosto valtuutti Maria Leinon käyttämään Lopen seurakunnan ääntä
Metsäliitto Osuuskunnan edustajistovaaleissa 2019.

Muut asiat
-

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsi-, ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutusten
arvioinnista (Liite 69a) ja muutoksenhakuohjeet (liite 69b) ja päätti kokouksen klo 20.40

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Liite 69a

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:
58§
59§
60§
61§
62§
63§

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
Vuosilomat

66§
67§
68§
69§

Hautamuistomerkkiohje
Metsäliitto osuuskunnan edustajistovaalit
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:
64§
65§

Seurakunnan strategia
Hautaustoimen ohjesääntö ja hautausmaan käyttösuunnitelma

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

Liite 69b
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

2.4.2019

§69

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: 58-62, 64-65, 68-69
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: 66-67
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:

63, Hallintolainkäyttölain 5§ sekä Kirkkolain 6:72§ 2.mom.

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: 66-67
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

