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Kokousaika:
Kokouspaikka:

Tiistai 8.2.2022 klo 18.00
Seurakuntasali, Lopen kirkko, Pilpalantie 1, Loppi

Päätöksentekotapa:

Kokoukseen on mahdollista osallistua sekä paikan päällä että
sähköisen yhteyden avulla (ns. hybridikokous)

Asialuettelo

Lopella 31.1.2022
Tuomas Hynynen, kirkkoherra, puheenjohtaja
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty jäsenille postitse 31.1.2022
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 10.-25.2.2022 viraston aukioloaikoina. Kirkkoherranvirasto on avoinna
ma-pe 9.00-12.00.
Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 31.1.-25.2.2022

Pirjo Kuuluvainen

LOPEN SEURAKUNTA
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2022

Aika

Tiistai 8.2.2022 klo 18.03 – 20.17

Paikka

Seurakuntasali, Lopen kirkko, Pilpalantie 1, Loppi
Paikalla läsnä etä- Poissa
yhteyksin

Tuomas Hynynen,
khra, puheenjohtaja
Teppo Kenttämies,
varapuheenjohtaja
Minttu Auvinen
Seppo Kuparinen
Kalevi Nevanpää
Arja Niemi
Sari Paalijärvi
Johanna Siivonen
Sakari Vuorinen

x

Asiat

Paikalla läsnä etäyhteyksin

Poissa

§13

Aimo Alho
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Riina Rautiainen
Asko Niemelä
Pieti Muhonen
Marja-Leena Kuparinen
Anne Lukana
Maria Leino
Ari Salomaa
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x
x
-§16

Muut osallistujat
Outi Siirola,
kirkkovaltuuston pj.
Jarno Hatakka,
kirkkovaltuuston varapj.
Pirjo Kuuluvainen,
talouspäällikkö

Henkilökohtainen varajäsen
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Allekirjoitus

Pöytäkirjan
tarkastus

Allekirjoitukset
Muutoksenhaku

Teppo Kenttämies
puheenjohtaja
Lopella 8.2.2022

Pirjo Kuuluvainen
sihteeri

Seppo Kuparinen
Arja Niemi
Kirkkolain 24. lukuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakuohjeet
liitteenä

x
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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03.
Kirkkoherra piti alkuhartauden Simeonin kiitosvirrestä.

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
Kalevi Nevanpää ja Arja Niemi.
Päätös: valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Seppo Kuparinen ja Arja Niemi.

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 46-52 /2021, 1-3 /2022
Talouspäällikön päätökset 58-63 /2021, 1-2 /2022
Varhaiskasvatuksen työalajohtajan päätökset 9-11 /2021
Historiatyöryhmän kokousmuistiot 29.11.2021 ja 24.1.2022
Kirkon peruskorjaustyöryhmän muistio 26.1.2022
Yt-toimikunta 4.1.2022
Yhteistoimintakokous 14.1.2022

Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkkovaltuuston kokouksen 4/2021 päätösten toimeenpano
Kirkkoneuvoston tehtäviin kuuluu kirkkovaltuuston päätösten toimeenpano ja
laillisuusvalvonta.
Kirkkolaki 10:1§
Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, [...]
4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja
Kirkkolaki 10:6§ 1.mom. Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta
Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai
menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston
tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston kokouksen14.12.2021 no 4/2021 päätökset on
tehty oikeassa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan, eivätkä ole muutoin
lainvastaisia. Kirkkoneuvosto päättää panna päätökset täytäntöön niiden saatua lainvoiman
seuraavasti:
44§
45§
46§
47§
48§
49§

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
- ei toimenpiteitä
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- ei toimenpiteitä
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain valinta
- ei toimenpiteitä
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- ei toimenpiteitä
Työalaesittelyt kirkkovaltuustossa
- ei toimenpiteitä
Seurakunnan toimintasuunnitelma 2022-2024 ja talousarvio 2022
- seurakunnan työntekijät toteuttavat toimintaa ja investointeja toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti

50§

Hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma 2022-2024 ja talousarvio 2022
- seurakunnan työntekijät toteuttavat toimintaa toimintasuunnitelman
ja talousarvion mukaisesti

51§

Talousarvion muutokset v. 2021

52§
53§
54§

- talouspäällikkö lisäsi diakonirahaston talousarvioon 4500e määrärahan
Jäsenten esittämät asiat
- ei toimenpiteitä
Valitusosoitus
- ei toimenpiteitä
Kokouksen päätös
- ei toimenpiteitä

Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkkovaltuuston kokousten päätöksentekotapa
Lopen kirkkovaltuusto hyväksyi uuden kirkkovaltuuston työjärjestyksen §24 / 25.5.2021.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1a§ osittain
Kirkkovaltuusto päättää päätöksentekotavasta toimikautensa alussa. (varsinainen
kokous, ns. hybridikokous, sähköinen kokous). Puheenjohtaja voi yksittäisen
kokouksen kohdalla päättää perustellusta syystä poiketa päätetystä
päätöksentekotavasta.
Valtuusto ei ole toistaiseksi tehnyt uuden työjärjestyksen mukaista päätöstä
päätöksentekotavasta.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää toteuttaa kirkkovaltuuston kokoukset
kuluvalla toimikaudella ns. hybridikokouksina.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pienkuormaimen hankinta
Kirkkovaltuusto hyväksyi §40 / 2.11.2021 43.000 euron investointimäärärahan
pienkuormaimen hankintaan. Kiinteistömestari Olli-Pekka Levoniemi ja talouspäällikkö
Pirjo Kuuluvainen laativat tarjouspyynnön (liite 8a), joka lähetettiin kolmelle toimittajalle.
Määräaikaan mennessä saapui kaksi tarjousta. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä 8b ja
saadut tarjoukset liitteinä 8c ja 8d. Kaupassa myyjä ottaa vastaan vaihtokoneena Avant 745,
vm. 2009.
Kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa
arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Polttomoottorilla toimivan
pienkuormaimen käytöllä on kielteisiä ympäristövaikutuksia. Konekannan yhtenäisyys
mahdollistaa olemassa olevien lisälaitteiden käyttämisen, jolla on myönteisiä
ympäristövaikutuksia. Pienkuormain on välttämätön mm. kulkuväylien talvikunnossapidossa
ja työvälineiden siirtämisessä hautausmaalla ja seurakunnan kiinteistöillä.

Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvoston hyväksyy liitteenä 8c olevan Hankkija Oy:n tarjouksen 1.12.2021
no 00784790 hintaan 41.871,16 (sis. alv ja vaihtokonehyvitys).
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Testamenttiasia [ei nettiin]

[testamenttirahastoa koskeva päätös, ei julkaista internetissä]

Kiinteistökatselmusten kehittäminen
Lopen seurakunnassa on toteutettu kiinteistökatselmuksia useiden vuosien ajan.
Talouspäällikkö Pirjo Kuuluvainen ja kirkkoherra Tuomas Hynynen ovat kuitenkin
kiinnittäneet huomiota siihen, että kiinteistökatselmukset ovat usein pintapuolisia ja
keskittyvät tilojen toiminnallisiin tarpeisiin enemmän kuin kiinteistöjen teknisiin
ominaisuuksiin.
Tästä johtuen esimerkiksi kirkon vesikaton todellista kuntoa ei ole seurattu
kiinteistökatselmuksissa johdonmukaisesti, ja vesikaton heikko kunto tuli jossain määrin
yllätyksenä vuotojen myötä valtuuston kokouksessa 3.11.2020. Tuolloin vesikaton
korjaamiseen hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 100 000 euron määräraha vuodelle 2021,
ja kirkkovaltuuston kokouksessa 26.1.2021 vesikaton kunnostukseen hyväksyttiin 420 000
euron lisätalousarvio.
Lisäksi kiinteistökatselmuksessa jää joitakin asioita tarkastamatta vuodesta toiseen.
Esimerkiksi talouspäällikön ja kirkkoherran tiedossa ei ole, että kirkon tornin kuparikaton
kuntoa olisi selvitetty ainakaan 15 vuoteen. Selvitys on tekeillä talouspäällikön ja
kiinteistömestarin toimesta.
Vastaavia yllätyksiä voidaan tulevaisuudessa ehkäistä sillä, että kiinteistökatselmusta varten
laaditaan riittävä selvitys kunkin kiinteistön kunnosta esimerkiksi viiden vuoden välein.
Kirkkoneuvosto on aiemmin v. 2019 päättänyt tehdä kuntotarkastukset kaikkiin
seurakunnan kiinteistöihin ja myöhemmin perunut päätöksensä.
Kirkkoneuvosto §117 / 20.8.2019
Kirkkoneuvosto päätti 29.1.2019 /§12 teettää seurakunnan kaikkiin
kiinteistöihin kuntotarkastukset. Vuodelle 2019 tarkastuksiin ei ole varattu
talousarviomäärärahaa. Talousarviosta päättää kirkkovaltuusto.
Kokonaiskustannus olisi n. 30.000-40.000 euroa.
Seurakunnan kiinteistötyöryhmä kokoontui 23.5.2019 keskustelemaan
työryhmän kannasta kuntotarkastusten teettämiseen:
- virastotaloa varten oli saatu kaksi tarjousta kuntotarkastuksista, hinnat (sis. alv)
8543,60 euroa ja 5952,00 euroa. Todettiin tarjoukset liian kalliiksi ko.
tarkastuksista odotettuun hyötyyn nähden
- todettiin, että tarvittavat tiedot virastotalon todennäköisten korjaustarpeiden
selvittämiseksi saadaan teettämällä viemärien kuvaus, vesijohtojen ja
lämpöjohtojen tutkimukset ja ilmanvaihdon säätö erillisinä töinä rakennusalan
yrityksillä
- työryhmä ehdottaa muidenkin kiinteistöjen kohdalla kuntotarkastusten sijaan
kohdennettuja kuntotutkimuksia, jotka ovat oletettavasti edullisempia kuin
kuntotarkastukset
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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- kiinteistötyöryhmä palauttaa asian kirkkoneuvostolle lisätalousarvion
käsittelyä varten tai seuraavan vuoden talousarviokäsittelyyn
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto peruu päätöksensä §12 /29.1.2019 kuntotarkastusten
teettämisestä kaikkiin seurakunnan kiinteistöihin v. 2019.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa
arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Kiinteistöjen
kunnossapidon parantamisella on myönteisiä ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia,
erityisesti parannettaessa esteettömyyttä tai energiatehokkuutta.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto edellyttää, että kiinteistökatselmuksissa käydään jatkossa säännöllisesti
läpi, ja kiinteistökatselmuksen muistioon kirjataan kunkin kiinteistön ja toimitilan osalta
-

katon ja kattorakenteiden kunto ja seuraavan tarkastuksen, kunnostuksen tai uusimisen
arvioitu ajankohta
ikkunoiden ja ovien kunto ja seuraavan tarkastuksen, kunnostuksen tai uusimisen
arvioitu ajankohta
sähköjärjestelmien kunto ja seuraavan tarkastuksen, kunnostuksen tai uusimisen arvioitu
ajankohta
lämmitysjärjestelmän kunto ja seuraavan tarkastuksen, kunnostuksen tai uusimisen
arvioitu ajankohta
vesi- ja viemärijärjestelmien sekä jätevesijärjestelmän kunto ja seuraavan tarkastuksen,
kunnostuksen tai uusimisen arvioitu ajankohta
ilmanvaihtojärjestelmän kunto ja seuraavan tarkastuksen, kunnostuksen tai uusimisen
arvioitu ajankohta
muiden teknisten järjestelmien (esim. leirikeskuksen keittiö, kappelin kylmiö) kunto ja
seuraavan tarkastuksen, kunnostuksen tai uusimisen arvioitu ajankohta
sadevesien ohjauksen, salaojituksen ja vesieristyksen kunto ja seuraavan tarkastuksen,
kunnostuksen tai uusimisen arvioitu ajankohta
tilojen kalustuksen ja pintojen kunto, toimivuus ja esteettisyys ja seuraavan
tarkastuksen, kunnostuksen tai uusimisen arvioitu ajankohta
piha-alueiden ja pysäköintialueiden kunto ja seuraavan tarkastuksen, kunnostuksen tai
uusimisen arvioitu ajankohta
mahdolliset puutteet esteettömyydessä
sammuttimet, paloilmaisimet, murtohälyttimet, lukot, kameravalvonta, hätäpoistumistiet
ja niiden merkintä yms.
pelastussuunnitelmat niiden tilojen osalta joissa pelastussuunnitelmat on oltava
kiinteistöjen opaskyltit, käyttäjien ohjeistus ym.
mahdolliset puutteet tilojen turvallisuudessa käyttäjien ja työntekijöiden kannalta
arvio kiinteistön energiatehokkuudesta

Kiinteistömestari ja talouspäällikkö hankkivat kiinteistökatselmuksen tueksi tarvittavia
selvityksiä ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Yllä mainitut asiat selvitetään kriittisimmiltä osin jo kiinteistökatselmukseen 2022, ja muilta
osin tulevien vuosien kiinteistökatselmuksiin.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Virkamääräyspyyntö
Kirkkoneuvosto ilmoitti §166 / 30.11.2021 seurakunnassa haettavasta määräaikaisesta
seurakuntapastorin virasta. Kirkkoneuvosto delegoi tuolloin valinnan valmistelun ja
virkamääräyspyynnön esittämisen työryhmälle, johon kuuluvat Minttu Auvinen, Tuomas
Hynynen, Teppo Kenttämies, Seppo Kuparinen ja Outi Siirola.
Työryhmä pyysi liitteenä 11a olevan muistion mukaisesti virkamääräystä teologian maisteri
Susanna Rinteelle.
Seuraava pappisvihkimys Tampereen hiippakunnassa on 22.5.2022, joten kirkkoherra
Tuomas Hynynen on viranhaltijapäätöksellä 2/2022 palkannut Rinteen hoitamaan soveltuvia
teologisia tehtäviä seurakunnassa 9.2.2022 alkaen pappisvihkimykseen saakka.
Koska Rinnettä ei ole vihitty papiksi ja yleisen käytännön mukaan pyynnön
pappisvihkimyksestä antaa kirkkoneuvosto, tuomiokapitulin notaari Hannu Laukkonen on
pyytänyt, että virkamääräyspyyntö tulisi vielä Lopen kirkkoneuvostolta.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Lopen kirkkoneuvosto pyytää pappisvihkimystä ja virkamääräystä Susanna Rinteelle
määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan Lopen seurakuntaan 22.5.2022 – 16.12.2022.
Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus. Virkasuhteeseen esitetään 4 kk koeaikaa
9.2.2022 alkaen. Viran vastaanottaminen edellyttää rikosrekisteriotteen esittämistä lasten
kanssa työskentelyä varten sekä hyväksyttävän lääkärintodistuksen esittämistä.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Henkilöstöasia [ei nettiin]
[…]

Henkilöstöasia [ei nettiin]
[…]

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Koronajärjestelyt
Kirkkoherra Tuomas Hynynen on koronatilanteen heikentymisen vuoksi tammikuussa 2022
tehnyt kaksi toimenpidettä.
- vapaaehtoista kauppa-apua koordinoiva puhelinpalvelu on avattu 22.1.2022.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat sopineet käytännöstä, jossa ostoksia voitaisiin
tarvittaessa maksaa seurakunnan maksukorteilla ja antaa autettavalle lasku.
seurakunnan työntekijöiden kanssa on sovittu sijaisjärjestelyistä kriittisten toimintojen
turvaamiseksi tilanteessa, jossa yksi/useampi/kaikki tietyn ammattialan edustajat olisivat
sairaslomalla tai altistuneena yhtä aikaa.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedokseen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Keskustelutilaisuudet keväällä 2022
Kirkkoneuvosto on muutamien vuosien ajan kutsunut eri työmuotojen (julistus, kasvatus,
palvelu) työntekijät esittelemään ja keskustelemaan kunkin työmuodon toiminnasta.
Keskustelutilaisuuksiin on lisäksi kutsuttu kaikki halukkaat seurakuntalaiset, ja palautetta
seurakunnan toiminnasta on pyydetty lehti-ilmoituksin sekä kotisivuilla ja Facebookissa.
Keskustelutilaisuuksia on pidetty kirkkoneuvoston kokousten yhteydessä viimeksi syksyllä
2021.
Kirkkoherra on alustavasti varannut aiemman käytännön mukaisesti vuodelle 2022
keskustelutilaisuudet eri työmuodoille seuraavasti:
Kevät: 8.3. julistus, 5.4. kasvatus ja 26.4. palvelu
Syksy: 20.9. palvelu, 4.10. julistus ja 25.10. kasvatus
Korona-aikana keskustelutilaisuudet on pidetty pääsääntöisesti etäyhteyksin, mikä on
kaventanut vuorovaikutusta ja pienentänyt osallistujamäärää merkittävästi.
Koronarajoitukset tai lähikontaktien välttäminen jatkunee keväällä 2022. Siksi
kirkkoneuvoston on syytä arvioida, onko keskustelutilaisuuksia mielekästä pitää keväällä
2022.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että keskustelutilaisuuksia ei pidetä keväällä 2022. Syksyllä
keskustelutilaisuudet pidetään aiemman käytännön mukaisesti.
Käsittely: keskustelun aikana ei tehty poikkeavaa päätösehdotusta, mutta toivottiin, että
työmuodot esittelisivät toimintaa esim. esitelmän tai etäkeskustelun muodossa. Syksyn
keskustelutilaisuuksissa näkökulmana on tulevaisuuden näkymät kymmenen vuoden
perspektiivillä.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano

Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 1/2022 8.2.2022

Sivu 11/13

Muut asiat
Talouspäällikkö tiedotti kirkkoneuvostoa seurakunnan toimitilojen Radon-tutkimusten
tuloksista ja niiden vaikutuksista kirkon peruskorjauksen suunnitteluun ja
työturvallisuuteen.
Sakari Vuorinen poistui kokouksesta pykälän 16 käsittelyn aikana klo 20.07.
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsi-, ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutusten
arvioinnista (Liite 17a) ja muutoksenhakuohjeet (liite 17b) ja päätti kokouksen klo 20.17.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Liite 17a

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
1§
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
2§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§
Pöytäkirjantarkastajat
4§
Työjärjestyksen hyväksyminen
5§
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
6§
Kirkkovaltuuston kokouksen 4/2021 päätösten toimeenpano
7§
Kirkkovaltuuston kokousten päätöksentekotapa
9§

[testamenttirahastoa koskeva päätös]

11§
12§
13§
14§
15§

Virkamääräyspyyntö
[Henkilöstöasia, ei nettiin]
[Henkilöstöasia, ei nettiin]
Koronajärjestelyt
Keskustelutilaisuudet keväällä 2022
Muut asiat
Kokouksen päätös

17§

Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä saattaa olla lapsi-, ympäristö- tai
yhdenvertaisuusvaikutuksia. Näiden osalta lapsi-, ympäristö- tai yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi
on kirjattu esittelytekstiin:
8§

Pienkuormaimen hankinta
Kiinteistökatselmusten kehittäminen

Pöytäkirjantarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA -OHJEET

Liite 17b

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: 1-7, 10-17
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:
8-9

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).

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pöytäkirjan pykälät:
8-9
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:
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