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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03
Kirkkoherra piti alkuhartauden Filippiläiskirjeen toisesta luvusta.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkohallituksen väliaikainen määräys nro 131 seurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä
kirkkohallituksen hallinnosta poikkeusoloissa 24.3.2020 mahdollistaa osallistumisen
kokoukseen myös sähköisesti.
Mainitun määräyksen 2 §
Jos seurakunnan tai seurakuntayhtymän toimielintä taikka kirkkohallitusta tai sen toimielintä ei saada
koolle poikkeusoloissa, voidaan toimielimen kokous järjestää sähköisesti. Sähköisen kokouksen
edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.

Tämän kokouksen läsnäolijoiksi merkitään yhtäläisesti sekä paikalla kokoustilassa olevat
että sähköisen yhteyden kautta läsnä olevat.
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.

Mikäli pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen, pöytäkirjantarkastajiksi on syytä
valita henkilöitä, jotka ovat paikalla kokouksessa, ei etäyhteyden kautta.
Päätösehdotus:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kirkkoneuvoston nimilistan järjestyksen perusteella
Kalevi Nevanpää ja Teppo Kenttämies.
Päätös: valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Teppo Kenttämies ja Sakari Vuorinen.

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.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen seuraavat kokouksessa esillä olevat päätökset ja
muistiot:
Kirkkoherran päätökset 7-10 /2020
Talouspäällikön päätökset 7-14 /2020
Varhaiskasvatuksen työalajohtajan päätös 1 /2020
YT-toimikunnan kokousmuistio 12.3.2020 annettu tiedoksi sähköpostilla.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Koronavirustilanteen vaikutus Lopen seurakuntaan
Lopen seurakunnan toimintaa on järjestelty uudelleen sen jälkeen, kun Suomessa alettiin
varautua koronaviruksen leviämiseen ja valtioneuvosto yhdessä tasavallan presidentin
kanssa julisti poikkeustilan 16.3.2020. Seurakunnan tilaisuuksista suurin osa on peruttu
toistaiseksi. Työntekijät ovat mahdollisuuksien mukaan siirtyneet tekemään etätöitä ja
henkilökohtaiset kontaktit on vähennetty minimiin.
Kirkkoherra ja/tai talouspäällikkö ovat sopineet muun muassa seuraavista työtehtävien
muutoksista:
- seurakunnan kaikki työntekijät voivat sopimuksen mukaan vastata vuorollaan kauppaavun koordinointipuhelimeen. Erityisesti varhaiskasvatuksen työntekijät ovat ottaneet
paljon päivystysvuoroja ja työalajohtaja Sirpa Stenblom on toistaiseksi ottanut
tehtäväkseen koordinoida päivystysvuoroja.
- Lisäksi työntekijät voivat sopimuksen mukaan muun työtilanteen salliessa käydä
apteekissa tai kaupassa loppilaisten puolesta.
- Jumalanpalveluselämää toteuttavat työntekijät ja nuorisotyönohjaaja Kari Mononen ovat
valmistelleet ja toteuttaneet jumalanpalvelusten verkkolähetyksiä.
- Diakonissa Auli Kovalainen on keskittynyt diakonisen avun koordinointiin.
- Seurakuntapastori Sari Salmen työ on painottunut rippikoulujen ennakkotapaamisten ja
aikataulujen uudelleenjärjestämiseen.
- Muun työn salliessa työntekijät ovat toteuttaneet sisältöjä sosiaaliseen mediaan ja olleet
puhelinyhteydessä seurakuntalaisiin.
Seurakunta on saanut 16.3. alkaen poikkeuksellisen paljon positiivista palautetta toimintansa
järjestelyistä, erityisesti kaupassakäyntiapua koordinoivasta puhelinpalvelusta.
Lopen seurakunnan talous on tällä hetkellä kohtalaisen vakaalla pohjalla. Taloustilannetta
helpottaa se, että tammikuussa irtisanoutuneen diakoni-lähetyssihteerin tilalle ei ole palkattu
uutta henkilöä, ja diakoni-lähetyssihteerin tehtävien uudelleenjärjestelystä neuvotellaan
kevään aikana.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Koronatilanteella on kuitenkin merkittävä vaikutus loppilaisten ja suomalaisten
työllisyystilanteeseen ja sitä kautta seurakunnan verotuloihin. On mahdollista, että
seurakunnan talouden tasapainottamiseksi myös seurakunnan on vuoden 2020 aikana
lomautettava tai muuten vähennettävä henkilöstöä.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö arvioivat, että työntekijöiden lomauttamisen sijasta
seurakunnan työntekijät määrätään tässä tilanteessa toimimaan mahdollisuuksien mukaan
loppilaisten hengellisen elämän ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja erilaisen hädän
lievittämiseksi. Mahdollisista talouden tasapainottamisen toimista päätetään kesän tai
syksyn 2020 aikana, mutta ellei tilanne radikaalisti muutu, ei vielä huhti-toukokuussa 2020.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen yllä olevan kuvauksen koronavirustilanteen
vaikutuksista Lopen seurakuntaan.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Lisätalousarvio koronavirustilanteen vuoksi tehtyihin hankintoihin
Lopen seurakunnan toimintaa on järjestelty uudelleen sen jälkeen, kun Suomessa alettiin
varautua koronaviruksen leviämiseen ja valtioneuvosto yhdessä tasavallan presidentin
kanssa julisti poikkeustilan 16.3.2020.
Kirkkoherra on sopinut tai alustavasti keskustellut yhdessä muiden työntekijöiden kanssa
seuraavista toimenpiteistä, joilla on taloudellista vaikutusta:
- kirkkoon on hankittu laitteisto, joka mahdollistaa jumalanpalveluksen ja muiden
tilaisuuksien lähettämisen verkon välityksellä (”striimaus”). Laitteiston hankinta-avusta
ja käyttöönoton neuvonnasta on tehty sopimus paikallisen Suomen Dronekuvaus ky:n
kanssa. Toistaiseksi ostokset ja palvelu ovat maksaneet yhteensä alle 5000 euroa, mutta
kirkkoherra ehdottaa 7000 euron lisätalousarviota, jotta mahdolliset tulevat
laitehankinnat saadaan myös katettua talousarvion puitteissa.
-

kirkkoon on hankittu Telian internetyhteys. Kirkossa aiemmin käytössä ollut Tampereen
it-alueen verkkoyhteys toimii kirkkoverkon sisällä. Kirkkoverkon kapasiteetti ei riitä
striimaukseen. Seurakunnan on syytä kesän aikana hankkia valokuituliittymä vakaan
internet-yhteyden saamiseksi, ja tätä varten liittyä Järventaustan kyläkuituosuuskuntaan.

-

työntekijöiden kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta välittää tavanomaista enemmän
konsertteja ym. ohjelmaa verkon välityksellä. Tämä edellyttää lisätalousarviota sekä
esiintymispalkkioihin että teosto-maksuihin. Tarkat toteutuvat summat riippuvat siitä,
millaisia konsertteja tai muuta ohjelmaa kirkossa järjestetään ja kuinka kauan
poikkeustila kestää.

-

seurakunnan on syytä tiedottaa omasta poikkeusajan toiminnastaan paikallislehdissä.
Näin on toimittu jo 18.3. alkaen laittamalla Lopen lehteen puolen sivun mainos.
Toistamalla ilmoitus jokaisessa lehdessä (poikkeustilan jatkuessa täysjaoissa) ja
mahdollisesti muissa lehdissä huolehditaan siitä, että mahdollisimman moni tietää, mistä
saa tukea ja apua. Ehdotettu lisätalousarvio sisältää myös Kotimaa-lehden

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano

Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 3/2020 7.4.2020

Sivu 6/16

pääsiäisnumeron tilaamisen 70 vuotta täyttäneille seurakuntalaisille ja niille
nuoremmille seurakuntalaisille, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa lehden
pääsiäisnumeron.
Kirkkojärjestyksen 23:3§ velvoittaa seurakunnan arvioimaan päätöstensä lapsivaikutuksia.
Kirkkoneuvosto päätti 19.3.2019, että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten
yhdenvertaisuusvaikutuksia. Osana asian valmistelua talouspäällikkö arvioi, että
tilaisuuksien välittäminen verkon kautta mahdollistaa seurakuntalaisten osallistumisen
seurakunnan toimintaan ja sen, että seurakunta tukee loppilaisia koronatilanteen keskellä.
Toisaalta tilaisuuksien välittäminen verkossa jättää ulkopuolisiksi heidät, joilla ei ole
tarvittavaa laitteistoa ja verkkoyhteyttä käytettävissään. Tavanomaista laajempi ilmoittelu
paikallislehdissä, erityisesti täysjakona joka talouteen menevissä, edistää seurakuntalaisten
yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada tietoa seurakunnan palveluista.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää tehdä lisätalousarviot seuraavasti:
a) 7000 euroa jumalanpalveluselämän kustannuspaikalle ns. striimauslaitteiston hankintaan
b) 3000 euroa kirkon verkkoyhteyden hankintaan kirkon kiinteistön kustannuspaikalle
c) yhteensä 3000 euroa esiintymispalkkioihin ja teosto-maksuihin kirkkomusiikin
kustannuspaikalle
d) 3000 euroa seurakunnan tiedotuksen ja viestinnän kuluihin.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikkö Pirjo Kuuluvaisen tekemään hakemuksen
seurakunnan liittymisestä Järventaustan kyläkuituosuuskuntaan, sekä allekirjoittamaan
tarvittavat sopimukset valokuituyhteyden hankkimisesta kirkkoon.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Henkilöstöasia (ei nettiin)
[…]

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Vuosilomat
Viranhaltijat ja työntekijät ovat esittäneet kesälomatoiveensa lomakaudelle 2.5.-30.9.2020
liitteessä 46a.
Lomalistaan on merkitty vuosilomien lisäksi työntekijöiden anomukset lomarahan
vaihtamisesta lomarahavapaaksi. Esimiehet ovat puoltaneet anomusten hyväksymistä.
Vapaaksi vaihdettavat lomarahavapaat on pidettävä 31.12.2021 mennessä.
Talouspäällikön päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen pappien vuosilomat
2) Kirkkoneuvosto vahvistaa muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden kuin pappien
vuosilomat kaudelle 2.5.-30.9.2020 liitteen 46a mukaisesti
3) Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteeseen 46a 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.-30.9.2020) lomat sekä talvilomakauden (1.10.2020 – 1.5.2021)
vuosilomat, joita kirkkoneuvosto ei ole päättänyt.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Keittäjä-siistijän rekrytointi
Lopen seurakunnan keittiötoimessa on työskennellyt viime vuosina kokoaikainen
seurakuntaemäntä ja osa-aikainen keittäjä kesäisin n. 3 kk täysiaikaisena ja muulloin osaaikaisena 52 % työajalla. Lisäksi kesän leirien ajaksi ja satunnaisiin sijaisuuksiin on palkattu
tilapäistä työvoimaa. Keittiöhenkilöstö huolehtii myös leirikeskuksen siivouksesta.
Keittäjä Elina Kivioja-Jalonen on irtisanoutunut. Työsuhde päättyi 26.3.2020. Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi seurakunnan leirit yms. toiminta on toistaiseksi peruttu.
Siksi keittäjän työpanos ei ole seurakunnalle välttämätön ennen leiritoiminnan uudelleen
käynnistymistä.
Osa seurakunnan kiinteistöjen siivouksista on ulkoistettu. Kirkon ja kappelin siivoamisesta
vastaa suntio. Keittäjä-siivoojaa voisi työllistää talviaikana enemmän siirtämällä osa
siivouspalveluina hoidetuista seurakunnan kiinteistöistä seurakunnan henkilökunnan
siivottavaksi. Ostopalveluiden kustannukset siirtyisivät näin henkilöstökuluihin.
Vertailulaskelma henkilöstökuluista ja ostopalvelukuluista on liitteenä 47a.
Keittäjän ja hänen esimiehensä seurakuntaemännän toimenkuvat pitää päivittää.
Kirkkoneuvoston hyväksymässä talouden sopeuttamissuunnitelmassa sanotaan:
”Uusien ja tilapäistyöntekijöiden palkkaustarve arvioidaan joka tilanteessa
kriittisesti. Työntekijän irtisanoutuessa arvioidaan, onko tehtävän täyttäminen
välttämätöntä.”

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Leirikeskuksen ja keittiötoimen kohdalla resurssin tarvetta arvioidaan sopeuttamissuunnitelmassa:
”Leiritoiminnan jatkuessa nykyisellään myös keittiöhenkilöstö tarvitaan.
Hiljaisempana aikana syksyllä ja talvella voi olla mahdollista sulkea leirikeskus.
Kesäsesonkina (töitä 7 pv viikossa) 3 henkilöä on minimimäärä, jolla
työvuorojen järjestäminen onnistuu.”
Leiritoimintaan ei ole tiedossa muutoksia, joten keittäjä-siivoojan työpanos on välttämätön.
Talouspäällikön päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto julistaa liitteenä 47b olevalla ilmoituksella haettavaksi keittäjä-siistijän
toimen 01.06.2020 alkaen ja nimeää haastatteluryhmän valmistelemaan valintaa.
2) Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 47c olevan keittäjä-siistijän tehtävänkuvauksen.
3) Kirkkoneuvosto asettaa valintatyöryhmän valmistelemaan rekrytointia ja
haastattelemaan hakijoita.
4) Kirkkoneuvosto delegoi keittäjä-siistijän valintapäätöksen tekemisen talouspäällikölle
siinä tapauksessa, että valintatyöryhmä on yksimielinen tehtävään valittavasta
henkilöstä. Ellei työryhmä ole yksimielinen, valinnan tekee kirkkoneuvosto.
Päätös: ehdotuksen mukainen. Rekrytointia valmistelemaan ja haastatteluun valittiin Minttu
Auvinen, Jarno Hatakka, Pirjo Kuuluvainen ja Merja Sokka.
Toimistosihteerin rekrytointi
Toimistosihteeri Merja Zetterman on irtisanoutunut virastaan siten, että virkasuhde päättyy
30.9.2020. Tätä ennen Zetterman pitänee vuosilomia syyskuun 2020 ajan.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat arvioineet, että kirkkoherranviraston ja taloustoimiston
työ vaatii myös tulevaisuudessa yhteensä kolmen henkilötyövuoden suuruisen työpanoksen.
Toisaalta Lopen seurakunnan kirkonkirjojenpidon tehtäviä on siirretty Tampereen
seurakuntayhtymän ylläpitämän keskusrekisterin hoidettaviksi vuoden 2020 alusta. Siksi
kirkkoherra ja talouspäällikkö arvioivat, että uuden toimistosihteerin on mahdollista ottaa
nykyistä laajempaa vastuuta seurakunnan viestinnän tehtävistä.
Perehdytyksen vuoksi uuden toimistosihteerin olisi syytä olla esimerkiksi kaksi viikkoa
töissä samaan aikaan kuin nykyinen toimistosihteeri Merja Zetterman.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö arvioivat, että uusi toimistosihteeri voi olla
työsopimussuhteinen.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto ilmoittaa haettavaksi toimistosihteerin toistaiseksi voimassa olevan
työsopimussuhteisen tehtävän liitteenä 48a olevalla ilmoituksella.
2) Kirkkoneuvosto päättää liitteen 48b mukaisesta tehtävänkuvauksesta haettavan
toimistosihteerin tehtävään. Tehtävän palkkaus ilmenee liitteestä 48a.

Pöytäkirjantarkastajat:
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3) Kirkkoneuvosto asettaa valintatyöryhmän valmistelemaan rekrytointia ja
haastattelemaan hakijoita.
4) Kirkkoneuvosto delegoi toimistosihteerin valintapäätöksen tekemisen kirkkoherralle
siinä tapauksessa, että valintatyöryhmä on yksimielinen tehtävään valittavasta
henkilöstä. Ellei työryhmä ole yksimielinen, valinnan tekee kirkkoneuvosto.
Päätös: ehdotuksen mukainen. Valintatyöryhmään nimettiin Marja-Leena Kuparinen, Seppo
Kuparinen, Tuomas Hynynen ja Pirjo Kuuluvainen.

Diakoni-lähetyssihteerin viran täyttämättä jättäminen ja muutokset viranhaltijoiden
tehtävänkuvauksiin
Lopen kirkkoneuvosto antoi §12 / 28.1.2020 kirkkoherra Tuomas Hynyselle ja
talouspäällikkö Pirjo Kuuluvaiselle tehtäväksi neuvotella työntekijöiden ja heidän
edustajiensa kanssa ratkaisusta, jolla seurakunnan toiminta voidaan järjestellä uudelleen
ilman, että diakoni-lähetyssihteerin virka täytetään.
Muistiot neuvotteluista 5.3.2020 ja 2.4.2020 ovat liitteinä 49a ja 49b.
Neuvotteluissa saavutettiin yksimielinen ratkaisu nyt päätettävistä muutoksista.
Kirkkojärjestyksen 23:3§ velvoittaa seurakunnan arvioimaan päätöstensä lapsivaikutuksia.
Kirkkoneuvosto päätti 19.3.2019, että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten
yhdenvertaisuusvaikutuksia. Osana asian valmistelua kirkkoherra arvioi, että ehdotetulla
ratkaisulla voi olla jonkin verran kielteisiä lapsivaikutuksia, koska seurakunnan
kasvatustyöstä vähennetään laskennallisesti 35% nuorisotyönohjaajan työpanoksesta.
Diakonian viran täyttämättä jättämisellä voi olla kielteisiä vaikutuksia erityistä tukea
tarvitsevien diakonian ryhmien palvelemiseen, koska laskennallisesti diakonian
viranhaltijoiden työpanos seurakunnassa pienenee 55% yhden henkilön vuotuisesta
työajasta. Ehdotettu ratkaisu kuitenkin edistää sitä, että seurakunnan talous pysyy
kestävällä pohjalla ja toimintaa voidaan jatkaa mahdollisimman mielekkäällä ja kaikkia
seurakuntalaisia palvelevalla tavalla.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy
a) diakonian viran (Auli Kovalainen) liitteen 49c mukaisen tehtävänkuvauksen ja päättää,
että diakonian viran peruspalkka on 1.5.2020 alkaen vaativuusryhmän 502 alaraja + 40
euroa.
b) varhaisnuorisotyöstä vastaavan nuorisotyönohjaajan (Saija Lohikoski) liitteen 49d
mukaisen tehtävänkuvauksen ja päättää, että varhaisnuorisotyöstä vastaavan
nuorisotyönohjaajan viran peruspalkka on 1.5.2020 alkaen vaativuusryhmän 502 alaraja
+ 80 euroa. Viran tehtäviin on sisällytetty 35% lähetyssihteerin tehtäviä.
c) rippikoulusta ja rippikoulun jälkeisestä nuorisotyöstä vastaavan nuorisotyönohjaajan
viran (Kari Mononen) liitteen 49e mukaisen tehtävänkuvauksen. Muutos ei vaikuta
palkkaukseen.
d) seurakuntapastorin viran (Sari Salmi) liitteen 49f mukaisen tehtävänkuvauksen. Muutos
ei vaikuta palkkaukseen.
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano

Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 3/2020 7.4.2020

Sivu 10/16

Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunnan toinen diakonian virka, johon on kuulunut
lähetyssihteerin tehtäviä, jätetään täyttämättä toistaiseksi.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Kolehtisuunnitelma 5-9/2020
Kirkkojärjestyksen 2: 8§ perusteella kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista Kirkkohallitus ei ole
määrännyt kirkkolain 22:2§ 1 mom. 9. kohdan perusteella.
Kolehtia voidaan Rahankeräyslain (863/2019) mukaan kerätä uskonnonvapauslaissa
tarkoitetun uskonnollisen yhdyskunnan julkisen uskonnonharjoituksen yhteydessä
tilaisuuteen osallistuvien keskuudessa. Muu rahankeräys edellyttää rahankeräyslain mukaan
rahankeräyslupaa. Koska koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa
jumalanpalveluksiin ei voi osallistua paikan päällä, varsinaista kolehtia ei voida kerätä.
Kirkkohallitus on antanut 20.3.2020 seuraavan ohjeen rahankeräyksistä jumalanpalvelusten
yhteydessä:
Kirkkohallitus toteaa, että poikkeusoloissa striimattavissa jumalanpalveluksissa on mahdollista
ja suositeltavaa tarjota seurakuntalaisille mahdollisuutta osallistua yhteistyöjärjestöjemme
rahankeräyksiin. Tämä edellyttää järjestöltä voimassaolevaa rahankeräyslupaa. Kyse ei ole
kolehdista, mutta seurakuntien on syytä kehotuksissaan noudattaa kolehtisuunnitelmaa. Mikäli
suunnitelmassa on kohteita, joilla ei ole keräyslupaa, kehotus on jätettävä antamatta tai
kohdistettava toisaalle. Vastuu keräysluvan tarkastamisesta on seurakunnalla. Poliisihallitus on
antanut poikkeusoloihin seuraavan tulkinnan koskien kehotusta osallistua rahankeräykseen:
Mikäli jumalanpalveluksessa viitataan ainoastaan mahdollisuuteen lahjoittaa suoraan järjestön
rahankeräystilille esimerkiksi järjestön nettisivujen kautta, rahankeräyksen lupanumeroa ei ole
välttämätöntä ilmoittaa. Mikäli striimauksessa mainitaan tilinumero tai muu yksilöity
maksumahdollisuus on aina ilmoitettava myös: 1) rahankeräyksen järjestäjä, 2) keräyksellä
kerättävien varojen käyttötarkoitus sekä 3) lupanumero tai pienkeräysnumero. Nämä tiedot on
oltava näkyvillä myös seurakunnan kotisivuilla, mikäli lahjoitusmahdollisuutta tarjotaan siellä.

Kirkkoherra on kolehtisuunnitelmaa laatiessaan esittänyt vaihtoehtoisia rahankeräyskohteita
niihin pyhiin, joiden kolehtikohteilla ei kirkkoherran tietojen mukaan ole rahankeräyslupaa.
Kirkkoneuvosto päätti 19.3.2019, että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten
yhdenvertaisuusvaikutuksia. Osana asian valmistelua kirkkoherra arvioi, että ehdotetut
kolehtikohteet ovat sellaisia toimijoita, joiden toiminta ei ole ristiriidassa
yhdenvertaisuuden edistämisen kanssa.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 50a mukaisen kolehtisuunnitelman ajalle 1.5. –
30.9.2020.
Niinä pyhinä, joina ei voida kerätä kolehtia, jumalanpalveluksessa kehotetaan osallistumaan
vahvistetun kolehtikohteen rahankeräykseen, mikäli vahvistetulla kolehtikohteella on
rahankeräyslupa.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Jos jonain pyhänä ei voida kerätä kolehtia, eikä vahvistetulla kolehtikohteella ole
rahankeräyslupaa, jumalanpalveluksen yhteydessä kehotetaan osallistumaan
Kirkkopalveluiden Kotimaanavun työhön kaikkein heikoimmassa asemassa olevien
ihmisten auttamiseen Suomessa.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Diakonia-avustuskäytännöt koronatilanteen aikana
Kirkkoherra Tuomas Hynynen on talouspäällikkö Pirjo Kuuluvaista konsultoituaan
päättänyt 16.3.2020, että Lopen seurakunta aloittaa vapaaehtoisen kaupassakäyntiavun
koordinointipuhelinpalvelun.
Koska oli odotettavissa, että läheskään kaikki kaupassakäyntiapua tarvitsevat eivät pystyisi
maksamaan ostoksiaan heti kaupassakävijälle antamatta pankkikorttiaan tai
verkkopankkitunnuksiaan, kirkkoherra ja talouspäällikkö päättivät, että tarvittaessa ostokset
voidaan tehdä seurakunnan maksukortilla. Tällöin autettavalle henkilölle annetaan
kauppakassin mukana tilisiirto, jolla hän voi maksaa ostokset seurakunnan diakoniarahaston
tilille. Käytäntö suojelee avun tarvitsijoita, mutta riskinä on, että kaikki avuntarvitsijat eivät
välttämättä pysty maksamaan ruokaostoksiaan seurakunnalle.
Kirkkoherra ja diakonissa Auli Kovalainen ovat sopineet, että erilaisten harrastusten ollessa
tauolla koronatilanteen vuoksi toistaiseksi ei myönnetä uusia harrastusavustuksia.
Kirkkojärjestyksen 23:3§ velvoittaa seurakunnan arvioimaan päätöstensä lapsivaikutuksia.
Kirkkoneuvosto päätti 19.3.2019, että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten
yhdenvertaisuusvaikutuksia. Osana asian valmistelua kirkkoherra arvioi, että ehdotetulla
ratkaisulla voi olla kielteisiä vaikutuksia muun muassa lasten harrastusmahdollisuuksiin.
Toisaalta näitä kielteisiä vaikutuksia voidaan minimoida palaamalla normaaliin
avustuskäytäntöön mahdollisimman pian tavanomaisen harrastustoiminnan käynnistymisen
jälkeen. Poikkeusolojen aikana ehdotettu avustuskäytäntö edistää taloudellisissa
vaikeuksissa olevien loppilaisten toimeentuloa ja siksi ehdotetulla käytännöllä on
merkittäviä positiivisia vaikutuksia ihmisten yhdenvertaisuuteen.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto päättää, että poikkeusolojen aikana seurakunnan diakoniset avustukset
keskitetään normaalin avustuskäytännön sijasta ruokaostoksiin ja muihin
välttämättömyystarpeisiin. Kirkkoherra voi päättää, että tätä käytäntöä jatketaan myös
kohtuullisen ajan poikkeusolojen päättymisen jälkeen.
2) Kirkkoneuvosto päättää, että Lopen seurakunnan diakoniatyön testamenttivaroja
voidaan käyttää ruokakassien ostamiseen ja toimittamiseen loppilaisille ja Lopen
alueella vakituisesti oleskeleville siten, että ostosten mukana asiakkaalle annetaan
tilisiirto ostosten maksamiseen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Kirkon tornin korjaaminen
Kirkon torni on rapautunut siten, että tornista on irronnut tiiliä. Turvallisuuden vuoksi tornin
lähellä sijaitsevat kulkuväylät on aidattu pois käytöstä. Kirkon tornin rapautuneet osat olisi
korjattava mahdollisimman pian.
Vaurioiden kartoittamiseksi ja korjausten suunnittelua varten pidettiin 19.2.2020 palaveri,
johon osallistuivat arkkitehti Robin Landsddorff Museovirastosta, arkkitehti Hanna
Lyytinen, kiinteistöpäällikkö Matti Humalajoki ja seurakunnan edustajina Tuomas
Hynynen, Pirjo Kuuluvainen ja Olli-Pekka Levoniemi.
Liitteenä 52a on Hanna Lyytisen selostus em. palaverin havainnoista ja arvio vaurioiden
syistä. Olli-Pekka Levoniemi ja Markku Salo ovat tutkineen Lyytisen selostuksessa
mainittuihin tornin sisäpuolen eristeisiin kohdistuvan kosteusepäilyn. He eivät todenneet
kosteuksia ko. eristeissä. Näin ollen korjaussuunnitelma on laadittu vain tornin
ulkopuoliseen tiilien muurausten korjaamiseen ja osittain uusimiseen.
Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikkö Matti Humalajoki on laatinut korjausehdotuksen
ja kustannusarvion (liite 52b).
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle 49.000 euron lisätalousarvion myöntämistä
kirkon tornin korjaamiseen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Metsän tuhkalannoitus
Kirkkoneuvosto päätti §39/ 13.2.2019 seurakunnan metsien tuhkalannoituksen
ehdottamisesta talousarvioon vuodelle 2020. Kirkkovaltuuston §57/10.12.2020
hyväksymässä talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa tuhkalannoitus on hyväksytty.
Metsäkeskuksen nettisivustolla https://www.metsakeskus.fi/tuhkalannoitus-materiaalit
tuhkalannoittamista perustellaan mm. näin:
• Maanparannusvaikutus: happamuus laskee tuhkan sisältämän kalsiumin ansiosta1-3 ph yksikköä, maaperän alkuainemäärät kasvavat ja mikrobien hajotustoiminta vilkastuu
• Pintakasvillisuus rehevöityy
• Puuston kasvu lisääntyy 2 – 6 m3/ha/v runsastyppisillä ja 1 – 3 m3/ha/v niukkatyppisillä
kasvupaikoilla lannoituksen vaikutusaikana
• Lannoitusvaikutus kestää: kalium 20 – 25 vuotta, fosfori 30 – 40 vuotta
• Lannoitusinvestoinnille metsänomistaja voi helposti saada sopivassa kohteessa 10 %:n
sisäisen koron
• Ympäristövaikutukset: tuhkalannoituksella oikein toteutettuna ei ole todettu vesistöissä
haitallisia kuormitusvaikutuksia eikä haitallisia raskasmetallipitoisuuksien muutoksia
marjoissa ja sienissä
Tarjouspyynnöt yhteensä 47,6 ha metsäalueille lähetettiin 17.3.2020 kahdeksalle metsäalan
yhtiölle (liite 53a). Määräaikaan 31.3.2020 saapui 3 tarjousta. Tarjousten avauspöytäkirja on
Pöytäkirjantarkastajat:
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liitteenä 53b. Edullisin tarjous oli liitteenä 53c oleva Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ry:n
tarjous 22.000 euroa (ei sis. alv).
Kirkkoneuvosto päätti 19.3.2019, että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten
ympäristövaikutuksia. Osana asian valmistelua talouspäällikkö arvioi, että ehdotetulla
tuhkalannoituksella ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia, kuten Metsäkeskus sanoo
edellä ”tuhkalannoituksella oikein toteutettuna ei ole todettu vesistöissä haitallisia
kuormitusvaikutuksia eikä haitallisia raskasmetallipitoisuuksien muutoksia marjoissa ja
sienissä”.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ry:n liitteenä 53c olevan
tarjouksen seurakunnan metsien tuhkalannoituksesta.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Vuosien 2017-2018 puukauppojen hakkuuajan jatko
Metsäliitto anoo hakkuuajan jatkoa 31.5.2021 saakka metsänhakkuusopimuksille
35.10.2017 ja 1.10.2018, numerot 4331-07065 ja 4331-08057. Niiden hakkuiden
toteuttaminen ei onnistu alkuperäisen korjuuajan puitteissa 25.10.2020 mennessä.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Metsäliitto Osuuskunnan ehdotuksen ja valtuuttaa
talouspäällikön allekirjoittamaan liitteenä 54a oleva muutossopimuksen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
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Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat
kirkkojärjestyksen 15 luvun 5§:ssä. Seurakunnan on tilinpäätöksen yhteydessä tehtävä
esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja mahdollisista toimenpiteistä talouden
tasapainottamiseksi.
Liitteenä 55a on Lopen seurakunnan tasekirja ja toimintakertomus vuodelta 2019.
Se sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, talousarviovertailut työaloittain ja
pääluokittain, rahoituslaskelman ja investointiosan. Myös erilliskirjanpitona hoidetun
hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2019 sisältyy tasekirjaan.
Taseen loppusumma 31.12.2019 on 4.190.910,17 euroa. Tuloslaskelman toimintatuotot
2019 ovat 692.460,85 euroa ja toimintakulut 1.817.406,20 euroa. Verotulot ja
valtionrahoitus yhteensä ovat 1.614.739,90 euroa ja tilikauden ylijäämä 261.910,62 euroa.
Talven puukaupoista saatiin 240.393 euron suoritus jo vuoden 2019 lopulla. Vuosittain
puukauppatuotot ovat kirjautuneet vuoden vaihteen jälkeen. Tämä on huomioitava tehtäessä
vertailuja edelliseen vuoteen ja talousarvioon.
Verohallinnon veronsaajat-palvelun mukaan kirkollisveroja tilitettiin seurakunnille yhteensä
901,6 miljoonaa euroa vuonna 2019. Määrä lisääntyi 1,8 % vuodesta 2018.
Kirkollisverotuotto Lopella kasvoi 4 % eli 56.752 euroa (edellisenä vuonna väheni
4,4 % eli 64.371 euroa).

Talouspäällikön päätösehdotus:
1)
2)
3)

4)

Kirkkoneuvosto toteaa seurakunnan tilinpäätöksen ylijäämän 261.910,62 €.
Kirkkoneuvosto toteaa hautainhoitorahaston alijäämän -15.889,52 €.
Kirkkoneuvosto päättää, että tilikauden ylijäämä 261.910,62 € kirjataan
taseen edellisten tilikausien yli/alijäämään ja allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä
jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
Kirkkoneuvosto esittää, että tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuusto päättää
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Päätös: ehdotuksen mukainen. Tilinpäätöksen allekirjoittivat kokoustilassa paikalla olevat
kirkkoneuvoston jäsenet, ei etäyhteyden kautta osallistuvat.

Muut asiat
Ei ollut.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsi-, ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutusten
arvioinnista (Liite 57a) ja muutoksenhakuohjeet (liite 57b) ja päätti kokouksen klo 19.56

Pöytäkirjantarkastajat:
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Liite 57a

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
38§
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
39§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
40§
Pöytäkirjantarkastajat
41§
Työjärjestyksen hyväksyminen
42§
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
43§
Koronavirustilanteen vaikutus Lopen seurakuntaan
45§
46§
47§
48§

Väliaikainen tehtävän vaativuuden muutos
Vuosilomat
Keittäjä-siivoojan toimen julistaminen haettavaksi
Toimistosihteerin rekrytointi

52§

Kirkon tornin korjaaminen

54§
55§
56§
57§

Vuosien 2017-2018 puukauppojen hakkuuajan jatko
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
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:
44§
49§
50§
51§
53§

Lisätalousarvio koronavirustilanteen vuoksi tehtyihin hankintoihin
Diakoni-lähetyssihteerin viran täyttämättä jättäminen ja muutokset viranhaltijoiden
tehtävänkuvauksiin
Kolehtisuunnitelma 5-9/2020
Diakonia-avustuskäytännöt koronatilanteen aikana
Metsän tuhkalannoitus

Pöytäkirjantarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

Liite 57b
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

7.4.2020

§57

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: 38-44, 47-48, 52, 55-57
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: 46, 50, 51, 53, 54
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: -- 45, 49, 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
Sähköposti: loppi.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 46, 50, 51, 53, 54
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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