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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.
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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
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Metsäsuunnitelman 2015-2024 hyväksyminen
Leirikoulut Kesijärvellä
Hautainhoidon hinnasto
Kirkollisveroprosentti 2020
Henkisen huollon yhteistyö
Kolehtisuunnitelma
Kirkkoneuvoston jäsenen valinta
Muut asiat
Kokouksen päätös
Lopella 10.9.2019
Tuomas Hynynen, kirkkoherra, puheenjohtaja
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty jäsenille sähköpostitse ja postitse 10.9.2019
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 19.9.-4.10.2019 viraston aukioloaikoina. Kirkkoherranvirasto on avoinna
ma-pe 9.00-12.00.
Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 10.9.-4.10.2019
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Jäsenet

Muut osallistujat

Läsnä Poissa
Seppo Kuparinen (pj.)
Minttu Auvinen
Marja-Leena Kuparinen
Maria Leino
Anne Lukana
Kalevi Nevanpää
Asko Niemelä
Sakari Vuorinen
Tuomas Hynynen, khra
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Outi Siirola,
Kirkkovaltuuston pj.

x

x
x
x

Jarno Hatakka,
Kirkkovaltuuston vpj.
Pirjo Kuuluvainen,
talouspäällikkö

Asiat

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

Poissa

x

x

x

§ - § 123-139

Allekirjoitus

Seppo Kuparinen
puheenjohtaja

Pirjo Kuuluvainen
sihteeri

Pöytäkirjan
tarkastus

Lopella 17.9.2019

Allekirjoitukset
Muutoksenhaku

Minttu Auvinen
Marja-Leena Kuparinen
Kirkkolain 24. lukuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakuohjeet
liitteenä
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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.42

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
Minttu Auvinen ja Marja-Leena Kuparinen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
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:
Kirkkoherran päätökset 44-45/2019
Talouspäällikön päätökset 37-42/2019
Varhaiskasvatuksen työalajohtajan päätökset 7-10/2019
Kiinteistökatselmuksen muistio 6.8.2019
Hautausmaakatselmuksen muistio 29.8.2019
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Aluekeskusrekisteri
Kirkkoneuvosto on käsitellyt §104 / 28.5.2019 alustavasti ehdotusta liittymisestä Tampereen
seurakuntayhtymän hallinnoimaan aluekeskusrekisteriin.
Tampereen srky:n yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan §131 / 22.8.2019 lähettänyt
sopimusluonnoksen aluekeskusrekisteristä seurakunnille, jotka ovat ilmaisseet kiinnostusta
liittymiseen. Tampereen srky odottaa, että vuoden 2020 alusta keskusrekisteriin liittyvien
seurakuntien kirkkovaltuustot päättävät liittymisestä siten, että yhteinen kirkkoneuvosto voi
hyväksyä liittymissopimukset kokouksessaan 10.10.2019.
Kirkkolain 11. luku velvoittaa seurakuntia huolehtimaan kirkonkirjojen pidosta eli
jäsenrekisteristä ja manuaalisista kirkonkirjoista. Kirkkolain 11:3§ perusteella seurakunnat
voivat perustaa keskusrekisterin toteuttamaan kirkonkirjojenpidon tehtävät.
Ehdotetun sopimuksen kustannusvaikutukset vuoden 2019 tasolla ovat 2,63 euroa jäsentä
kohti, Lopen seurakunnan osalta noin 16 000 euroa vuodessa.
Kirkkoherran arvion mukaan aluekeskusrekisteriin liittyminen tässä vaiheessa on Lopen
seurakunnan edun mukaista.
Tampereen seurakuntien rekisteripäällikkö, aluekeskusrekisterin johtaja Kari Salonen on
pyytänyt seurakuntaa nimeämään seurakunnan edustajan ja varajäsenen aluekeskusrekisterin
yhteistyöryhmään. Salosen mukaan mainittujen henkilöiden on syytä olla seurakunnan
työntekijöitä tai viranhaltijoita.
Kirkkoherran päätösehdotus:
a) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä §123a olevan
sopimuksen, jolla Lopen seurakunta liittyy Tampereen seurakuntayhtymän ylläpitämään
aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen.
b) Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan liitteen §123a sopimuksen
Lopen seurakunnan puolesta sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on päättänyt sopimuksen
hyväksymisestä.
c) Kirkkoneuvosto nimeää yhden jäsenen ja yhden varajäsenen aluekeskusrekisterin
yhteistyöryhmään vuoden 2020 loppuun asti kestävälle toimikaudelle.
Päätös:
a) ehdotuksen mukainen.
b) ehdotuksen mukainen.
c) kirkkoneuvosto nimesi jäseneksi aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään Lopen
seurakunnasta Merja Zettermanin ja hänelle varajäseneksi Maija Lindforsin vuoden 2020
loppuun asti.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Hautausmaakatselmus
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 tehdyt havainnot antavat aihetta.

Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 29.1.2019 hautausmaatyöryhmän, jonka jäsenet ovat
Marja-Leena Kuparinen, Kalevi Nevanpää, Asko Niemelä ja Sari Paalijärvi.
Hautausmaatyöryhmään kuuluvat virkansa tai työnsä puolesta hautaus- ja kiinteistötoimen
työnjohtaja, kausipuutarhuri sekä talouspäällikkö.
Hautausmaatyöryhmä suoritti hautaustoimen ohjesäännön 16§ mukaisen
hautausmaakatselmuksen 29.8.2019 (muistio liite 129a). Katselmuksen perusteella
kirkkoneuvosto päättää toimenpiteistä.
Kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa
arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia.
Talouspäällikkö arvioi, että kohdassa 2) esitettävällä haudanhoitosopimusten muutoksella
voidaan saavuttaa myönteisiä ympäristövaikutuksia esimerkiksi valitsemalla tarjottavia
kukkalajikkeita tai antamalla puutarhurille lisää harkintavaltaa lajikkeiden valinnassa.
Kohdassa 2) ehdotetulla inva-pysäköintipaikkojen merkitsemisellä on myönteisiä
vaikutuksia hautausmaan saavutettavuudelle.
Kohdissa 3) ja 4) ehdotetuilla rakennus- tai muutostöillä voi olla ympäristön kannalta
haitallisia vaikutuksia, mutta ne edistävät hautausmaan käytettävyyttä ja siistiä ulkoasua.
Talouspäällikön päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto merkitsee liitteenä 129a olevan hautausmaakatselmuksen muistion
tiedokseen,
2) Kirkkoneuvosto toteaa, että seuraavat hautausmaakatselmuksesta seuraavat toimenpiteet
toteutetaan kuluvana vuonna tai valmistellaan v. 2020 toimintasuunnitelmaan ja
talousarvioon:
- Haudanhoitosopimuksiin liittyvät muutokset haudanhoitohinnastoon ja sopimuksiin
- Suihkulähteen ja altaan kunnostaminen sekä pensaita muistolehdon lähelle
- Valvontakamerakyltit ja Inva-pysäköintimerkinnät
3) Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle investoinnin hyväksymistä:
- Sankarihautausmaan kunnostaminen ja ristien uusiminen
4) Kirkkoneuvosto siirtää kiinteistötyöryhmälle valmisteltavaksi rakennusinvestoinnit:
- Huoltorakennuksen varaston laajennus
- Kompostoiva WC/työkaluvarasto hautausmaalla vierailevien käyttöön
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kiinteistökatselmus ja investoinnit 2020
Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 29.1.2019 kiinteistötyöryhmän toimikaudekseen
vuosille 2019-2020. Työryhmän jäsenet ovat Jarno Hatakka, Marja-Leena Kuparinen, Arja
Niemi, Outi Siirola ja Sakari Vuorinen.
Kiinteistötyöryhmään kuuluvat virkansa tai työnsä puolesta hautaus- ja kiinteistötoimen
työnjohtaja, talouspäällikkö, erityisammattimies sekä Riihimäen seurakunnan
kiinteistöpäällikkö.
Työryhmä suoritti Lopen seurakunnan kiinteistöjen katselmuksen 6.8.2019. Liitteenä 130a
on kiinteistökatselmuspöytäkirja, johon on kirjattu kiinteistöittäin havaittuja puutteita sekä
korjaus- ja investointiehdotuksia kustannusarvioineen.
Kirkon peruskorjauksen suunnittelu on kesken ja syksyn 2019 aikana ehdotetaan vielä
erikseen kirkon peruskorjaukseen liittyviä investointeja.
Kirkkoneuvosto päätti 19.3.2019, että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten
ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Talouspäällikkö arvioi, että rakennusten
kunnossapito on pitkällä aikavälillä järkevää, taloudellista ja ympäristön kannalta vähiten
kuormittavaa. Samalla voidaan hakea myös suotuisia ympäristövaikutuksia, esim.
energiatalouden parantuessa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen
kiinteistökatselmuspöytäkirjan (liite 130a) ja päättää vuodelle 2020 korjausinvestoinnit:
- Kesijärven leirikeskuksen julkisivuverhouksen uusiminen
- Kesijärven leirikeskuksen lämmityspatterien uusinta
- Virastotalon betoniviemäreiden sukitus
- Virastotalon vanhimpien käyttövesiputkien uusiminen
- Toimistohuoneiden sisäkattojen maalaus
- Hautausmaan huoltorakennuksen konehalleihin nosto/taitto-ovet
- Kirkon ulkoportaiden kunnostaminen

40.000 euroa
16.000 euroa
10.000 euroa
10.000 euroa
8.000 euroa
12.000 euroa
30.000 euroa

Muut kiinteistötyöryhmän ehdottamat korjaukset eivät ylitä investointirajaa. Ne merkitään
kiinteistöittäin v. 2020 talousarvioon vuosikuluiksi. Vuosille 2021-2023 ehdotetut
investoinnit ja korjaukset merkitään tiedoksi ja niistä päätetään tulevina vuosina.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Metsäsuunnitelman 2015-2024 hyväksyminen
Kirkkoneuvosto päätti § 114/ 18.11.2014 tilata seurakunnalle uuden 10 vuoden
metsäsuunnitelman. Lopen seurakunnan metsäsuunnitelma laadittiin Metsäliiton toimesta
vuosille 2015–2024. Suunnitelma koostuu tilojen yhteenvetotiedoista, metsäkartoista ja
perustiedoista metsäkuvioittain. Siihen on koottu myös suositus metsänhoitotöistä ja
hakkuista ja niiden tulo- ja menoarvioista kymmenen vuoden ajaksi.
Kirkkoneuvosto päätti §105/ 15.9.2015 merkitä tiedokseen ja ottaa käyttöön Lopen
seurakunnan Metsäsuunnitelman vuosille 2015-2024.
Kirkkovaltuusto §40 / 3.11.2015:
Metsäasiantuntija Teemu Aalto Metsä Groupista ja metsäneuvoja Raimo Kerola
Metsänhoitoyhdistys Kanta-Hämeestä esittelivät kirkkovaltuustolle Lopen seurakunnan uuden
metsäsuunnitelman vuosille 2015-2024.
Metsäsuunnitelma 2015-2024 merkittiin kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Kirkkojärjestyksen 15:10§ edellyttää, että metsäsuunnitelma hyväksytään
kirkkovaltuustossa.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 §:
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain (1093/1996) tavoitteiden toteuttamiseksi
hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti.
Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai
henkilön laatima.

Koska kirkkovaltuusto on vain merkinnyt Metsäsuunnitelman 2015-2024 tiedokseen, eikä
ole sitä selvästi hyväksynyt, asia on päätettävä uudelleen kirkkovaltuustossa. Liitteenä 131a
on otteita metsäsuunnitelmasta. Metsäsuunnitelmakansiot ovat nähtävänä kirkkoneuvoston
ja myöhemmin kirkkovaltuuston kokousten yhteydessä.
Kirkkoneuvosto päätti 19.3.2019, että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten
ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Seurakunnan metsäsuunnitelmassa vuosille
2015-2024 on huomioitu ympäristön-suojelulliset näkökohdat vuoden 2014 aikaisen
tietämyksen valossa.
Vuonna 2019 käytävässä metsäkeskustelussa esitetään kahtalaisia arvioita avohakkuiden
ympäristövaikutuksista. Esimerkiksi ympäristöjärjestö WWF:n mukaan ns. jatkuvan
kasvatuksen menetelmä on avohakkuita parempi vaihtoehto ympäristön kannalta. Toisaalta
Maaseudun tulevaisuus –lehden uutisen mukaan avohakkuita ei ole syytä kokonaan
lopettaa, vaan etsiä tasapaino pysyvästi peitteisten metsien (jatkuva kasvatus) ja
avohakkuiden välillä.
https://wwf.fi/alueet/suomi/suomen-metsat/Metsaa-voi-hoitaa-myos-ilman-avohakkuita-3490.a
https://www.mtk.fi/-/avohakkuuta-ei-ole-syyta-lopettaa-ekologisuuden-takia
Mikäli seurakunta haluaa arvioida uudelleen metsänhoitoaan ja ympäristönäkökulmien
huomioimista metsätaloudessa, talouspäällikön arvion mukaan asia kannattaa huomioida
seuraavan metsäsuunnitelman (2025-2034) laatimisen yhteydessä.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy Metsäliiton laatiman Lopen
seurakunnan metsäsuunnitelman 2015-2024.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Leirikoulut Kesijärvellä
Kesijärven leirikeskus on kouluvuoden aikana arkipäivisin hyvin vähäisellä käytöllä.
Samaan aikaan monet koululuokat etsivät kohtuuhintaisia tiloja leirikoulujen pitämiselle.
Monet koululuokat toivovat leirikoululta monia aktiviteetteja ja elämyspalveluita, ja
päätyvät esimerkiksi urheiluopistoille. Tällöin kahden vuorokauden leirikoulupaketille voi
tulla hintaa esimerkiksi 130 – 170 e/osallistuja + matkat.
Kesijärven leirikeskuksessa ei ole vastaavia ohjelmapalveluja ja liikuntamahdollisuuksia.
Kun leirikeskusta voisi nykyistä hinnastoa mukaillen tarjota koululaisryhmille esimerkiksi
hintaan 80 euroa / henkilö / 2 vrk, leirikoulu Kesijärvellä saattaisi olla kustannustehokas
vaihtoehto monelle ryhmälle. Kesijärven leirikeskuksen etuna on myös se, että ryhmä saisi
koko leirikeskuksen omaan käyttöönsä, voisi järjestää omaa ohjelmaa ja hyödyntää
leirikeskuksen välineistöä (esim. saunat, frisbeegolf, biljardi, pingis, av-laitteisto ym.)
Kesijärvellä pidettävän leirikoulun yhteyteen leirikouluryhmä voisi tilata paikallisten ja
lähiseudun yrittäjien tuottamia palveluita, esimerkiksi aktiviteetteja Lopella (ratsastus,
melonta, sup-lautailu, kalastus, tutustumista maatilan toimintaan) tai kuljetuksia Riihimäen,
Hyvinkään, Hämeenlinnan tai Forssan kohteisiin (uinti, kiipeily, museot, liikuntapaikat,
kulttuurikohteet).
Jos koululuokka tekisi retken Kesijärveltä esimerkiksi Hyvinkäälle kiipeilemään, uimaan,
rautatiemuseoon tai liikuntapuistoon, retken hinta kuljetuksineen voisi olla esimerkiksi 2040 euroa kohteesta ja ryhmäkoosta riippuen. Leirikoulu Kesijärvellä voisi edelleen pysyä
kohtuuhintaisena ja houkuttelevana vaihtoehtona, huomioiden kohtalaisen lyhyen
etäisyyden pääkaupunkiseudulta.
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöstensä vaikutukset
lapsiin. Talouspäällikön arvion mukaan tällä päätöksellä voisi olla vähäisiä mutta
positiivisia lapsivaikutuksia, koska toimiessaan ehdotettu malli lisäisi Etelä-Suomen
koululaisten leirikoulumahdollisuuksia.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että Kesijärven leirikeskusta voidaan lukuvuosien 2019-2020 ja
2020-2021 aikana tarjota alakoulujen leirikouluryhmille siten, että kahden vuorokauden
majoitus- ja ateriapaketti omin liinavaattein maksaa 80 euroa / osallistuja. Muun mittaisille
tai sisältöisille leirikouluille hinta suhteutetaan tähän pakettihintaan. Hinta olisi sama sekä
osallistujille että huoltajille. Hinta on voimassa vähintään 25 hengen ryhmille.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön ja kirkkoherran tekemään sellaiset sopimukset
paikallisten ja lähiseudun yritysten tai muiden toimijoiden kanssa, jotka mahdollistavat
leirikoulujen järjestämisen, riittävät ohjelmapalvelut ja markkinoinnin.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Hautainhoidon 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 1.1.2019 alkaen. Haudan voi antaa
sopimuksella seurakunnan hoidettavaksi 1, 5 tai 10 vuodeksi. Hautainhoitorahaston
tilinpäätös 2018 oli ylikatteinen, eli rahastolla on varoja enemmän kuin pitkäaikaisia
hoitovastuita. Näin ollen maksuihin ei kohdistu suurta korotuspainetta, vaikka tilinpäätös
2018 olikin alijäämäinen, samoin vuoden 2019 talousarvio.
Haudanhoitohinnaston yhteydessä päätetään myös tarjottavien kukkien valikoimasta.
Ehdotetussa uudessa hinnastossa ei tarjota enää omaisten valittavaksi yksittäisiä lajikkeita,
vaan kukkien määrä, yksi- tai monivuotisuus, koko yms.
Ehdotettavalla muutoksella pyritään edistämään haudanhoitoprosessin sujuvuutta ja
ympäristönäkökulmien huomioimista mm. siten, että haudoille voidaan istuttaa helposti
saatavilla olevia ja vaihtelevia olosuhteita hyvin kestäviä lajikkeita.
Kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa
arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Talouspäällikkö arvioi, että
päätöksellä on suotuisia ympäristövaikutuksia.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 133a olevan hautainhoitohinnaston 1.1.2020 alkaen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Kirkollisveroprosentti 2020
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-elokuun aikana verotulot ovat laskeneet
edelliseen vuoteen verrattuna 106.344 euroa eli 9,5%. Verohallinnon verotuottojen
tilitysrytmi on tänä vuonna muuttunut kansallisen tulorekisterin käyttöönoton myötä.
Aikaisemmin marraskuulle painottuneet edellisten verovuosien oikaisut tapahtuvat nyt
aikaisemmin sitä mukaa, kuin verotuspäätöksiä valmistuu. Tämä huomioiden verotuottojen
lasku lienee nykyistä toteumaa vähäisempi.
Kirkkoneuvosto on antanut työntekijöille talousarvion laatimista varten ns. raamin, jossa
mm. palvelu- ja tavaraostojen yläraja on v. 2018 tilinpäätöksen toteutuneet luvut. Arvio
raamin mukaisesta talousarviosta on liitteenä 134a.
Pöytäkirjantarkastajat:
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Sen mukaan kirkollisveroprosentilla 1,75 ja kirkkoneuvoston keväällä päättämällä
talousarviokehyksellä päädyttäisiin n. 10.000 euron ylijäämään. Kuluista puuttuu vielä mm.
koulutuspalvelut ja koulutusmatkakulut, joista kirkkoneuvosto päättää lokakuussa.
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 2020.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Henkisen huollon yhteistyö
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan johtava sairaalapastori Jukka Lehto on lähettänyt
Janakkalan, Riihimäen, Lopen ja Hausjärven seurakunnille ehdotuksen liittymisestä
Hämeenlinnan seudun henkisen huollon ryhmään (liite 135a).
Ehdotuksen mukaisesti Lopen seurakunnan työntekijät voisivat osallistua HämeenlinnaVanajan seurakunnan koordinoimaan henkisen huollon ryhmään. Osallistuminen olisi
vapaaehtoista ja perustuisi esimiehen hyväksyntään. Hämeenlinnan seurakuntayhtymän
seurakuntien työntekijöille maksetaan päivystäjille 43€ / päivystysviikko. Lisäksi Lopen
seurakunnan työntekijöiden osallistumisesta henkisen huollon ryhmään voisi syntyä Lopen
seurakunnalle satunnaisia matkakuluja.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että Lopen seurakunnan työntekijät ja viranhaltijat voivat
kirkkoherran päätöksellä osallistua Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan koordinoimaan
henkisen huollon ryhmään. Kirkkoherran osalta päätöksen voi tehdä talouspäällikkö.
Työntekijöiden ja viranhaltijoiden liittyminen alueelliseen henkisen huollon ryhmään on
vapaaehtoista. Osallistumiset ryhmän tapaamisiin ja koulutuksiin voidaan toteuttaa
työajalla/työpäivinä, kunhan osallistuminen ei kohtuuttomasti häiritse varsinaisten
työtehtävien suorittamista.
Lopen seurakunta korvaa matkakulut koulutuksiin ja tapaamisiin sekä mahdollisiin henkisen
huollon tehtäviin. Varsinaisista päivystysviikoista maksetaan työntekijöille korvaus, joka
vastaa suuruudeltaan Hämeenlinnan seurakuntayhtymän vastaavaa korvausta.
Hälytysluonteisten tehtävien hoitamisen perusteella voidaan siirtää ennalta määrättyä
vapaapäivää, mutta muuta työaikakorvausta ei suoriteta.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:
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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:
1) Kirkkoneuvosto vahvistaa aiempaan kolehtisuunnitelmaan seuraavan muutoksen: 15.9.
kolehti on kerätty Hyvinkään Rauhanyhdistyksen toimintaan. Tuolle päivälle määrätty
kolehtikohde siirretään uuteen kolehtisuunnitelmaan 6.10. (Kirkolliseen työhön
suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen satamissa
Suomen Merimieskirkon kautta. Suomen Merimieskirkko ry, Hitsaajankatu 4 A, 00810
Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27)
2) Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 136a mukaisen kolehtisuunnitelman ajalle 1.10 –
31.12.2019.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Kirkkoneuvoston jäsenen valinta
Kirkkoneuvoston jäsen Asko Niemelä on pyytänyt eroa kirkkoneuvoston jäsenyydestä
sähköpostitse 11.9.2019. Niemelä jatkaa edelleen kirkkovaltuuston jäsenenä.
Kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinnassa on huomioitava Kirkkolain 23:8§
vaatimus, että toimielimessä on oltava vähintään 40% molempia sukupuolia.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto myöntää Asko Niemelälle eron
kirkkoneuvoston jäsenyydestä ja valitsee kirkkoneuvostoon uuden jäsenen Asko Niemelän
tilalle.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Muut asiat
Anne Lukana palasi edellisen kokouksen puukauppapäätökseen ja tarjousvertailutapoihin.
Kirkkoneuvosto tutustui MHY:n laatimaan tarjouspyyntöön ko. puukauppoja varten.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsi-, ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutusten
arvioinnista (Liite 139a) ja muutoksenhakuohjeet (liite 139b) ja päätti kokouksen klo 20.32.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Liite 139a

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:
123§
124§
125§
126§
127§
128§

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

135§
136§
137§
138§
139§

Henkisen huollon yhteistyö
Kolehtisuunnitelma
Kirkkoneuvoston jäsenen valinta
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:
129§
130§
131§
132§

Hautausmaakatselmus
Kiinteistökatselmus ja investoinnit 2020
Metsäsuunnitelman 2015-2024 hyväksyminen
Leirikoulut Kesijärvellä

133§
134§

Hautainhoidon hinnasto
Kirkollisveroprosentti 2020

Pöytäkirjantarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

Liite 139b
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

17.9.2019

§139

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: 123-127, 128 kohta a), 129-131, 134, 137-139
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: 128 kohdat b) ja c), 132-133, 135-136
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: 128 kohdat b) ja c), 132-133, 135-136
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:
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