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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00

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
Anne Lukana ja Kalevi Nevanpää.
Päätös: valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kalevi Nevanpää ja Sari Paalijärvi.
Minttu Auvinen saapui klo 18.03 pykälän käsittelyn aikana.
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 34-39/2019
Talouspäällikön päätökset 18-26/2019
Varhaiskasvatuksen työalajohtajan päätökset 5-6/2019
Historiikkityöryhmän kokousmuistio 29.4.2019
Kirkon käytön suunnittelu –työryhmä 7.5.2019
Ympäristödiplomityöryhmän kokousmuistiot 10.5.2019 ja 20.5.2019
Kiinteistötyöryhmän kokousmuistio 23.5.2019
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkkoneuvoston kokousten käyminen varapuheenjohtajan johdolla
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkojärjestys mahdollistaa
kuitenkin sen, että kirkkoneuvoston kokouksissa puhetta johtaa varapuheenjohtaja.
Kirkkojärjestys 9:1§ 3.mom.
Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston kokouksessa
1) kirkkoherran ollessa estynyt tai esteellinen; sekä
2) muutoinkin kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhteisellä päätöksellä varapuheenjohtajan
annettua siihen suostumuksensa. Päätös voidaan tehdä myös määräajaksi, kuitenkin enintään
kirkkoneuvoston toimikaudeksi tai siihen saakka, kun kirkkoherra taikka varapuheenjohtaja
vaihtuu.

Kirkkoherra Tuomas Hynynen (virkavapaa), vs. kirkkoherra Ilkka Juote ja
varapuheenjohtaja Seppo Kuparinen ovat kukin antaneet kirjallisen suostumuksensa sille,
että varapuheenjohtaja voisi toimia puheenjohtajana kirkkoneuvoston kokouksissa
kirkkoneuvoston toimikaudella 2019-2020.
Mikäli kirkkoneuvosto äänestää ehdotuksesta, kirkkoherran tai varapuheenjohtajan
kielteinen kanta ehdotukselle riittää yksin kumoamaan ehdotuksen Kirkkojärjestyksen 9:1§
mukaisesti.
Kirkkoneuvosto päätti 19.3.2019, että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten
yhdenvertaisuusvaikutuksia. Osana asian valmistelua kirkkoherra arvioi, että tällä
päätöksellä ei ole varsinaisia yhdenvertaisuusvaikutuksia, mutta päätös edistää vaaleilla
valittujen luottamushenkilöiden valta-asemaa, ja edistää siten demokratian
perusperiaatteiden toteutumista seurakunnassa.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston
kokouksessa kirkkoneuvoston toimikaudella 2019-2020, kuitenkin enintään siihen saakka
kunnes kirkkoherra tai varapuheenjohtaja vaihtuu.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Yhteistyö Lopen A-killan kanssa
Kirkkoneuvosto jätti pöydälle ehdotuksen ruoka-avustusten jakamiseen liittyvästä
yhteistyöstä Lopen A-killan kanssa §75 / 9.4.2019.
---------------------Alkuperäinen asian esittely ja ehdotus:
Lopen A-kilta jakaa kauppojen hävikkiruokaa kirkonkylällä kerran
kuukaudessa. A-kilta on ehdottanut seurakunnalle yhteistyötä ruoka-avustusten
jakamisessa.
Myös seurakunta jakaa ruoka-avustuksia osana diakoniatyötä. Yhteistyö Akillan kanssa edistäisi sitä, että seurakunnan apu voisi tavoittaa mahdollisimman
monia ruoka-avustuksia tarvitsevia loppilaisia.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Lopen seurakunta sai vuonna 2010 testamenttilahjoituksen käytettäväksi
”diakoniatyöhön, esimerkiksi vanhustyöhön”. Testamenttivaroja voidaan
kohdistaa erilaisiin diakonisiin tarkoituksiin.
Kirkkojärjestyksen 23:3§ perusteella seurakunnan hallinnossa on arvioitava
päätösten lapsivaikutuksia. Lopen kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt,
että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan myös päätösten
yhdenvertaisuusvaikutuksia. Kirkkoherra arvioi, että esitetty yhteistyö edistää
ruoka-avustuksia tarvitsevien loppilaisten aikuisten ja perheiden hyvinvointia.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että Lopen seurakunta tekee ruoka-avustusten jakelussa
yhteistyötä Lopen A-killan kanssa toistaiseksi. Yhteistyössä jaettavien
elintarvikkeiden hankintaan voidaan käyttää seurakunnan testamenttivaroja sen
mukaan, kuin diakoniatyöntekijät ja kirkkoherra yhdessä päättävät.
Seurakunta ei kerää tietoa avustusten saajien henkilöllisyydestä. Yksi
diakoniatyöntekijä raportoi vuosittain ruoka-avustusten kustannukset, jaettujen
ruokakassien määrän ja tyypillisen sisällön, sekä arvion yhteistyön
toimivuudesta laatiessaan kirkkoneuvostolle koosteen testamenttivarojen
käytöstä.
---------------------Esittelyn täydennys 28.5.2019 kokoukseen:
Kirkkoneuvoston jäsenten kesken on keskusteltu sähköpostitse diakoniatestamentista,
diakoniatyöstä, ruoka-avun tarpeesta Lopella sekä mahdollisista ruoka-avustuksista
A-Killan kanssa.
Vs. kirkkoherra on kutsunut A-Killan pj. Jorma Rimpiläisen ja sihteeri Sari Rimpiläisen
sekä seurakunnan diakoni Ulla Lähdekorven kertomaan kirkkoneuvoston kokoukseen
suunnitellusta yhteistyöstä.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että Lopen seurakunta tekee ruoka-avustusten jakelussa yhteistyötä
Lopen A-Killan kanssa toistaiseksi. Yhteistyössä jaettavien elintarvikkeiden hankintaan
voidaan käyttää seurakunnan testamenttivaroja sen mukaan, kuin diakoniatyöntekijät ja
kirkkoherra yhdessä päättävät.
Seurakunta ei kerää tietoa avustusten saajien henkilöllisyydestä. Yksi diakoniatyöntekijä
raportoi vuosittain ruoka-avustusten kustannukset, jaettujen ruokakassien määrän ja
tyypillisen sisällön, sekä arvion yhteistyön toimivuudesta laatiessaan kirkkoneuvostolle
koosteen testamenttivarojen käytöstä.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Jarno Hatakka saapui klo 18.25 pykälän käsittelyn aikana.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkkovaltuuston kokouksen 23.4.2019 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 kokouksen 2/2019 päätökset on tehty oikeassa
järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan, eivätkä ole muutoin lainvastaisia.
Kirkkoneuvosto päättää panna päätökset täytäntöön niiden saatua lainvoiman seuraavasti:
19§
20§
21§
22§
23§
24§

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
- ei toimenpiteitä
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- ei toimenpiteitä
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain valinta
- ei toimenpiteitä
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- ei toimenpiteitä
Lopen kirkon piha-alueen muutostyöt
- ei toimenpiteitä
Työalojen esittely ja uusien työntekijöiden esittäytyminen kirkkovaltuustossa

25§

Lopen seurakunnan strategia 2019-2022

- ei toimenpiteitä
- työntekijät huomioivat strategian laatiessaan toimintasuunnitelmia ja
ehdotuksia kirkkovaltuustolle

26§

27§
28§
29§
30§
31§

Hautaustoimen ohjesääntö, hautausmaan käyttösuunnitelma ja hautausmaakaava
- kirkkovaltuuston sihteeri lähettää hautaustoimen ohjesäännön,
käyttösuunnitelman ja hautausmaakaavan Tampereen hiippakunnalle
vahvistettavaksi
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018
- ei toimenpiteitä
Ilmoitusasiat
- ei toimenpiteitä

Jäsenten esittämät asiat
- kirkkoneuvosto vastaa tehtyyn valtuustoaloitteeseen koskien
kokouspalkkioiden maksamista Yhteisvastuukeräykselle
Valitusosoitus
- ei toimenpiteitä
Kokouksen päätös
- ei toimenpiteitä

Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Diakonian viran täyttö
Kirkkoneuvosto julisti §86 / 17.4.2019 haettavaksi diakonian viran, johon sisältyy
lähetyssihteerin tehtäviä ja rippikoulutyötä. Kirkkoneuvosto asetti työryhmän
valmistelemaan valintaa. Työryhmään kuuluvat kirkkoherran lisäksi Minttu Auvinen,
Seppo Kuparinen ja Marja-Leena Kuparinen.
Määräaikaan mennessä virkaa haki neljä henkilöä. Kooste hakijoista on liitteenä 97a.
Kaikki hakijat haastateltiin 21.5.2019.
Työryhmä ehdottaa yksimielisesti, että diakonian virkaan valitaan Riikka Leppänen,
mahdollisen kieltäytymisen varalle Merja Kauppinen.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee sosionomi (AMK) – diakoni Riikka Leppäsen Lopen seurakunnan
diakonian virkaan 15.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Viran tehtävänkuvaus on
kirkkoneuvoston §86 / 17.4.2019 liitteen 86b mukainen. Virka täytetään kuuden kuukauden
koeajalla.
Mahdollisen kieltäytymisen varalle valitaan diakoni-sosiaaliohjaaja Merja Kauppinen.
Valinta on ehdollinen, kunnes valittu henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen
ja rikosrekisteriotteen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Kirkon peruskorjauksen suunnittelun jatkaminen
Lopen kirkon peruskorjausta on suunniteltu jo muutaman vuoden ajan. Kirkkovaltuusto
tutustui arkkitehtitoimisto Hanna Lyytisen laatimiin suunnitelmiin kokouksessaan
23.4.2019.
Kirkkoneuvosto asetti §11 / 29.1.2019 työryhmän valmistelemaan peruskorjausta (kirkon
käytön suunnittelutyöryhmä). Työryhmä kokoontui 8.5.2019. Kokousmuistio on liitteenä
98a. Työryhmä ehdottaa seuraavia toimenpiteitä:
- seurakunta tilaa kirkon investointi ja takaisinmaksulaskelmat eri lämmitysjärjestelmistä
LVI- tai energiasuunnittelijalta, jotta päätöksiä voidaan tehdä.
Kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa
arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia.
Lämmitysjärjestelmäkartoituksella voi olla suotuisia ympäristövaikutuksia.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön tilaamaan LVI- tai energiasuunnittelijalta
investointi- ja takaisinmaksulaskelmat Lopen kirkon mahdollisista lämmitysvaihtoehdoista.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Rippikoulun ryhmäkoon ylitys
Rippikoulun ohjesäännön 5§ mukaan yhden rippikouluryhmän enimmäiskoko on 25
leiriläistä. Kirkkoneuvosto voi erityisen painavasta syystä päättää enimmäisryhmäkoon
ylittämisestä.
Vuoden 2019 rippikouluihin Lopen seurakunnassa on tällä hetkellä osallistunut
(talvirippikoulu) tai ilmoittautunut (kesän rippikoulut) yhteensä 101 nuorta.
Seurakuntapastori Sari Salmi on pyrkinyt jakamaan nuoret tasaisesti eri leireille. Perheiden
tilanteiden vuoksi kesän ensimmäiset leirit ovat aina suosituimpia, eikä leiriläisten aivan
tasainen jako eri leirien välille ole aina mahdollinen.
Tällä hetkellä kesän leireille on ilmoittautunut
2. rippikoulu (leirijakso 3. - 10.6.) 27 nuorta
3. rippikoulu (leirijakso 24.6. – 1.7.) 27 nuorta
4. rippikoulu (leirijakso 3. – 10.7.) 24 nuorta
Kirkkoherra ehdottaa päätettäväksi, että kaikissa ryhmissä voi olla enintään 27
rippikoululaista. Tämä mahdollistaa sen, että esimerkiksi alkukesän leirijaksolla sairastunut
nuori voidaan tarvittaessa ottaa kesän viimeiseen rippikouluryhmään (4. rippikoulu)
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan
päätösten vaikutukset lapsiin. Rippikouluryhmän koon pieni ylitys (25 > 27) ei ole
opetuksen ja nuorten ryhmäytymisen kannalta merkittävä. Ehdotettu ryhmäkoon ylitys
mahdollistaa sen, että nuoret voivat käydä rippikoulunsa itselleen ja perheelleen sopivana
ajankohtana.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2019 kesän rippikouluryhmissä voi olla enintään 27
rippikoululaista.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Rippikoulun vuosisuunnitelma 2020
Rippikoulun ohjesääntö 2§ osittain
Kirkkoneuvosto hyväksyy vuosittain rippikoulun kolmivuotisen runkosuunnitelman ja rippikoulutyön
vuosisuunnitelman.

Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan
päätösten vaikutukset lapsiin. Ehdotettu vuosisuunnitelma toteuttaa nuorten ja heidän
perheidensä etua. Rippikoulut on suunniteltu kestoltaan, sisällöiltään ja vaativuudeltaan
rippikoulusuunnitelman 2017 mukaisesti.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 100a olevan rippikoulun vuosisuunnitelman 2020.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Ympäristödiplomityöryhmän ehdotus
Kirkkohallitus hyväksyi 26.2.2019 ilmastostrategian: ”Kirkko hiilineutraaliksi vuoteen
2030 mennessä” (tiedote liitteenä 101a). Tämä strategia on kokonaisuudessaan liitteenä
101b.
Kirkkoneuvosto perusti 13.2.2019 /§34 työryhmän laatimaan suunnitelman kirkon
ympäristödiplomin hankkimisesta, tarvittavista toimenpiteistä ja diplomin hankkimisen
vaatimista resursseista, sekä mahdollisesti vaihtoehtoisen ympäristösertifikaatin
hankkimisesta.
Työryhmä kokoontui 20.5.2019. Kokousmuistio on liitteenä 101c. Työryhmä esittää, että
kirkkoneuvosto hyväksyy valtiotieteen lisensiaatti, ympäristösuunnittelija-opiskelija (AMK)
Kaisa Kaurasen tarjouksen ympäristökatselmuksesta ja ympäristösuunnitelmaan
osallistumisesta liitteen 101d mukaisesti.
Kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa
arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia.
Ympäristöselvityksen laatiminen todennäköisesti vaikuttaa suotuisasti ympäristöön.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää tilata Kaisa Kauraselta ympäristöselvityksen/ -katselmuksen liitteen
101d mukaisesti.
Käsittely: Sakari Vuorinen ehdotti, että ei tilata ympäristöselvitystä/ -katselmusta.
Asko Niemelä kannatti Vuorisen ehdotusta.
Puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestykseksi, että Jaa-äänellä kannatetaan alkuperäistä
päätösehdotusta ja Ei-äänellä kannatetaan Vuorisen ehdotusta.
Äänestystulos: 6 Jaa-ääntä (Seppo Kuparinen, Minttu Auvinen, Marja-Leena Kuparinen,
Maria Leino, Sari Paalijärvi, Kalevi Nevanpää) ja 2 Ei-ääntä (Asko Niemelä, Sakari
Vuorinen).
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Valtuustoaloite kokouspalkkioiden ohjaamisesta Yhteisvastuukeräykseen
Kristiina Tuohimaa-Salminen ja seitsemän muuta kirkkovaltuutettua tekivät aloitteen
kirkkovaltuuston kokouksessa, että luottamushenkilö voisi halutessaan lahjoittaa
kokouspalkkionsa Yhteisvastuukeräykselle Lopen seurakunnan taloushallinnon kautta
(liite 101a).
Kokouspalkkio on saajalleen veronalaista tuloa. Talouspäällikkö toteaa, että palkkion
maksaminen ilman veronpidätystä ei olisi ennakkoperintälain mukaista. Luottamushenkilö
voi vapaaehtoisesti luopua kokouspalkkiostaan ja matkakorvauksesta. Jos palkkiosta
luopuminen ja lahjoitus Yhteisvastuukeräykselle kytketään yhteen, verottaja todennäköisesti
tulkitsee, että kyseessä on ennakonpidätyksen kiertäminen.
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Seurakunnan tilintarkasta Martin Slotte KPMG Oy Ab:stä vastasi tiedusteluun pitävänsä
oikeampana kokouspalkkioiden maksamista palkkahallinnon kautta siten, että
ennakonpidätys suoritetaan normaalisti. Sen jälkeen olisi jokaisen luottamushenkilön oma
asia, antaako palkkion kokonaan tai osan palkkiosta Yhteisvastuukeräykselle.
Talouspäällikön päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto vastaa valtuustoaloitteeseen, että ennakonpidätyssäädösten vuoksi
kokouspalkkioita ei makseta suoraan Yhteisvastuukeräykselle.
2) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedokseen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Talousarvion raami vuodelle 2020
Lopen seurakunnan taloussääntö
3 § Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen
Seurakunnassa on toiminnan ja talouden suunnittelujärjestelmä, joka käsittää vähintään kolme
vuotta kattavan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen sisältyvän talousarvion.
Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisessa noudatetaan
kirkkojärjestyksen määräyksiä sekä kirkkohallituksen ja kirkkoneuvoston antamia ohjeita.
Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai
menoja tuloista.
Laadittavan talousarvion tulee olla tehtäväalueittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen
ja kuluvan vuoden talousarvioon.

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittaisen talousarvion viimeistään edellisen vuoden
joulukuussa. Ennen seurakunnan toimintasuunnitelman ja talousarvion kokoamista eri
työalat laativat toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa annetun talousarvioraamin
puitteissa. Lisäksi talouspäällikkö arvioi verotuottoja, keskusrahastomaksuja,
rahoitustuottoja ym. tuloslaskelmaosaan. Taloussäännön mukaisesti kirkkoneuvosto antaa
työntekijöille ohjeistuksen talousarvion suuruusluokasta ja laatimisperiaatteista ennen
toiminta- ja taloussuunnittelun aloittamista.
Talousarvion laadinnassa lähtökohtana on verotulojen kehitys. Kirkollisverotuotot vähenivät
vuonna 2018 n. 64.000 euroa eli 4,4% verrattuna edelliseen vuoteen. Kuluvan vuoden
verotuotot tammi-toukokuun ajalta ovat edellisvuotista alemmat n. 35.000 euroa. Osa
laskusta johtuu todennäköisesti valtakunnallisen tulorekisterin käynnistymisvaikeuksista.
Seurakunnan veroprosentin korotus ja talouden nousukausi vaikuttaisivat suotuisasti
verokertymiin. Toisaalta vähenevän jäsenmäärän vaikutus on päinvastainen.
Talouspäällikkö arvioi seurakunnan kustannus- ja tuottokehitystä vuodelle 2019:
- maksutuotot v. 2018 toteumat + 2%
- puunmyynti metsäsuunnitelman mukaan
- palkat v. 2019 talousarvio + 2%, lisäksi palkansivukustannukset tiedossa olevilla
prosenteilla. Palkkasummat lasketaan henkilöittäin ja kustannuspaikoittain talousarvion
laatimisen yhteydessä.
- ostot (tarvikkeet, palvelut) ylärajaksi määrätään v. 2018 toteumat
- energiakulut v. 2018 toteutuneet luvut + 2 %
- muut kiinteistökulut v. 2018 toteumat
- investoinnit valmistellaan kiinteistötyöryhmän katselmusmuistion pohjalta syksyllä
- koulutukset merkitään talousarvioon kirkkoneuvoston hyväksyttyä henkilöstön
kehittämissuunnitelman vuodelle 2019.
Pöytäkirjantarkastajat:
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Talousarvion 2020 luvut ovat summatasolla liitteessä 103a.

Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto antaa työalavastaaville talousarvion 2020 ohjeelliseksi kulujen ja tuottojen
rajoiksi v. 2018 tilinpäätöksen luvut lisättynä/vähennettynä esittelyssä mainituilla
prosenteilla: maksutuotot +2 %, palvelut ja hankinnat + - 0 %, energiakulut + 2 %.
Oleelliset muutokset toimintaan perustellaan toimintasuunnitelmassa ja ne valmistellaan
yhdessä kirkkoherran ja talouspäällikön kanssa.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Aluekeskusrekisteriin liittymisen valmistelu
Kirkkohallituksen täysistunto on tehnyt linjauksen, että vuoden 2022 alusta lukien
kirkonkirjojenpidon tehtävät ja väestökirjanpitoon liittyvät toiminnot tulee olla keskitettynä
aluekeskusrekistereihin. Vuoden 2021 jälkeen yksittäisissä seurakunnissa ei enää hoideta
lakisääteisiin kirkollisiin toimituksiin ja väestökirjanpitoon liittyviä viranomaistehtäviä,
vaan ne tehdään seurakuntien muodostamissa aluekeskusrekistereissä. Liitteenä 104a on
kirkkohallituksen yleiskirje 4/2019 alueellisista keskusrekistereistä.
Tampereen hiippakunnassa toimii tällä hetkellä aluekeskusrekisterit Tampereella ja
Lahdessa. Lahden seudun seurakunnat ovat siirtymässä Mikkelin hiippakuntaan
kirkolliskokouksen 9.5.2019 tekemällä päätöksellä.
Kanta-Hämeen seurakunnat ovat selvittäneet alueellisen keskusrekisterin perustamista.
Selvitystyöryhmä ei ehdota Kanta-Hämeen rekisteriä perustettavaksi. Työryhmän tiedote ja
Tampereen hiippakunnalta pyydetty lausunto asiasta ovat liitteenä 104b.
Lopen seurakunnan kirkkoherranviraston henkilöstötilanteen huomioiden
aluekeskusrekisteriin liittyminen 1.1.2020 olisi aikataulullisesti sujuvinta.
Päätöksen liittymisestä aluekeskusrekisteriin tekee kirkkovaltuusto.

Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto
1) keskustelee siitä, olisiko Lopen seurakunnan edun mukaista liittyä Tampereen
aluekeskusrekisteriin 1.1.2020, sekä
2) valtuuttaa kirkkoherran käymään sopimusneuvottelut Tampereen aluekeskusrekisteriin
liittymiseksi sekä valmistelemaan asiaa edelleen Lopen kirkkoneuvoston ja
kirkkovaltuuston päätettäväksi syksyllä 2019.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Seurakunnan esineistön inventoinnin päivittäminen
Kirkkoneuvoston kokouksessa 13.2.2019/ §46 Muut asiat, Marja-Leena Kuparinen teki
aloitteen seurakunnan esineistön inventoinnin päivittämisestä.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Esineistön inventoinnin päivitys toteutetaan syksyn 2019 aikana.
Käsittely: Marja-Leena Kuparinen korjasi aiempaa ehdotustaan koskemaan seurakunnan
arvoesineistöä.
Talouspäällikkö muutti päätösehdotustaan siten, että ko. inventointi aloitetaan syksyllä
2019.
Päätös: muutetun päätösehdotuksen mukainen.

Läyliäisten Palveluaseman yhtiöjärjestyksen muutos
Seurakunta omistaa Kiinteistö Oy Läyliäisten Palveluaseman osakkeen, jossa sijaitsee
kerhotila Keidas. Muut kiinteistöyhtiön osakkaat ovat Lopen kunta ja Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky, jotka ovat myymässä osakkeitaan. Pentti Heinonen Riihimäen seudun
terveyskeskuksen ky:stä on tiedustellut seurakunnan kantaa mahdolliseen kaavamuutokseen
Palveluaseman kiinteistöllä. Toiveena on sellainen kaava, että ko. osakkeita voi käyttää
asuntoina.
Seurakunnan kannalta naapuriosakkeiden käyttäminen asuntoina ei vaikuta toimintaan
Keitaassa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valtuuttaa seurakunnan edustajat Kiinteistö Oy Läyliäisten Palveluaseman
yhtiökokouksessa ja hallituksessa suostumaan sellaiseen kaavamuutokseen, että
kiinteistössä voi olla asuinhuoneistoja ja toimitiloja.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Muut asiat
Kalevi Nevanpää muistutti seurakunnan kuorisäännöstä.
Seppo Kuparinen toivoi että seurakunnan maalla Nummenrannantien suunnassa sijaitsevan
Istuinkiven ympäristö raivataan.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsi-, ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutusten
arvioinnista (Liite 108a) ja muutoksenhakuohjeet (liite 108b) ja päätti kokouksen klo 20.28

Pöytäkirjantarkastajat:
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Liite 108a

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:

104§

Aluekeskusrekisteriin liittymisen valmistelu

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

Pöytäkirjantarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

Liite 108b
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

28.5.2019

§108

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: 89-94, 96, 98, 103-108
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: 95, 97, 99-102
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: 95, 97, 99-102
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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