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Läsnä Poissa Varajäsenet
x
x
Aimo Alho
x
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x
Asko Niemelä
x
Pieti Muhonen
x
Marja-Leena Kuparinen
x
Anne Lukana
x
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x
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Outi Siirola,
Kirkkovaltuuston pj.

§18-

Jarno Hatakka,
Kirkkovaltuuston vpj.

x

Pirjo Kuuluvainen,
talouspäällikkö

x

Läsnä

Poissa

§ - § 13 - 37

Allekirjoitus

Tuomas Hynynen
puheenjohtaja §13-17

Teppo Kenttämies
puheenjohtaja §18-37

Pirjo Kuuluvainen
sihteeri

Pöytäkirjan
tarkastus

Lopella 9.2.2021

Allekirjoitukset
Muutoksenhaku

Minttu Auvinen
Seppo Kuparinen
Kirkkolain 24. lukuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakuohjeet
liitteenä
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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01 ja piti alkuhartauden Luukkaan evankeliumista.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin.

Pöytäkirjantarkastajat ja sihteeri
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 8 (osittain):
Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää,
kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Kirkkoneuvosto voi päättää esimerkiksi, 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 Minttu
Auvinen ja Seppo Kuparinen. Kirkkoneuvoston sihteeriksi valitaan Pirjo Kuuluvainen
kirkkoneuvoston koko toimikauden ajaksi.
Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.
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 ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Teppo Kenttämies
ovat antaneet suostumuksensa sille, että varapuheenjohtaja voi toimia puheenjohtajana
kirkkoneuvoston kokouksissa kirkkoneuvoston toimikaudella 2021-2022.
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 vahvistaa vaaleilla
valittujen luottamushenkilöiden asemaa, ja edistää siten demokratian perusperiaatteiden
toteutumista seurakunnassa.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana kirkkoneuvoston
kokouksessa kirkkoneuvoston toimikaudella 2021-2022, kuitenkin enintään siihen saakka
kunnes kirkkoherra tai varapuheenjohtaja vaihtuu.
Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen seuraavat kokouksessa esillä olevat päätökset ja
muistiot:
Kirkkoherran päätökset 35-37/2020 ja 1-5/2021
Talouspäällikön päätökset 63-66/2020 ja 1-4/2022
Yhteistyötoimikunnan kokousmuistio 13.1.2021
Yhteistoimintakokouksen muistio 15.1.2021
Kirkon muutostyön suunnittelukokous 26.1.2021
Päätös: Ehdotuksen mukainen. Todettiin, että 26.1. muistiossa on epätarkkuus
sanamuodossa ”päätettiin purkaa piharakennus”. Purkamisesta ei ole päätetty.
Outi Siirola saapui pykälän käsittelyn aikana 18.11.
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkkovaltuuston kokouksen 26.1.2021 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 kokouksen 1/2021 päätökset on tehty oikeassa
järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan, eivätkä ole muutoin lainvastaisia.
Kirkkoneuvosto päättää panna päätökset täytäntöön niiden saatua lainvoiman seuraavasti:
1§
2§
3§
4§
5§

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
– ei toimenpiteitä
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– ei toimenpiteitä
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain valinta
– ei toimenpiteitä
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
– ei toimenpiteitä
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

6§

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta

7§
8§

Kirkon katon korjaus – talouspäällikkö merkitsee investointimäärärahan talousarvioon
Kappalaisen viran lakkauttaminen ja seurakuntapastorin perustaminen

9§
10§
11§
12§

- kirkkoneuvosto valmistelee rekrytointia ja lausunnon antamista
tuomiokapitulille
Sairaalasielunhoidon johtokunnan edustaja
– ei toimenpiteitä
Jäsenten esittämät asiat
– ei toimenpiteitä
Valitusosoitus
– ei toimenpiteitä
Kokouksen päätös
– ei toimenpiteitä

– ei toimenpiteitä
– ei toimenpiteitä

Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkkoneuvoston ohjesääntö, taloussääntö, sisäisen valvonnan ohje ja hankintaohje
Kirkkoneuvoston toimintaa säätelee lainsäädännön lisäksi kirkkoneuvoston ohjesääntö.
Seurakunnan taloudenhoitoa säätelevät seurakunnan taloussääntö, sisäisen valvonnan ohje ja
hankintaohje.
Taloussääntö 10 Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastaminen
Talouspäällikön on tarkastettava tai tarkastutettava säännöllisesti kassojen rahavarat.
Kirkkoneuvosto voi valita keskuudestaan kaksi henkilöä, jotka aikaa edeltäpäin ilmoittamatta
yhdessä tarkastavat seurakunnan rahavarat ja arvopaperit ainakin kerran vuodessa.

Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee liitteenä 20a olevan kirkkoneuvoston ohjesäännön, liitteenä 20b
olevan taloussäännön, liitteenä 20c olevan sisäisen valvonnan ohjeen ja liitteenä 20d olevan
hankintaohjeen tiedokseen.
Liitteet 20a-20d lähetettiin kirkkoneuvostolle sähköpostilla 2.2.2021.
Kirkkoneuvosto valitsee halutessaan kaksi henkilöä seurakunnan kassantarkastajiksi.
Päätös: Ehdotuksen mukainen. Kassantarkastajia ei valittu.

Kirkkoneuvoston kokouskutsut ja osallistumisesteet
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 5:
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa myös
sähköisesti. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.
Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole
mainittu kokouskutsussa.
Kirkkojärjestys 6:3§ 2.mom. (koskee kirkkoneuvoston jäseniä)
Jos muu kuin 1 momentissa mainittu luottamushenkilö on tilapäisesti estynyt saapumasta
kokoukseen, hänen on, jos hänellä on varajäsen, kutsuttava tämä sijaansa. Myös puheenjohtaja voi
toimittaa kutsun varajäsenelle.

Talouspäällikön päätösehdotus:
1) kirkkoneuvosto päättää, että kirkkoneuvoston kokouskutsu ja luettelo käsiteltävistä
asioista lähetetään jäsenille sekä läsnäolo- ja puheoikeutetuille postitse. Lisäksi kutsu ja
asialista lähetetään sähköpostitse. Tarvittaessa kirkkoherra ja talouspäällikkö
täydentävät postitse lähetettyä asialistaa ja kokouksen liitteitä sähköpostitse ennen
kokousta.
2) Kirkkoneuvoston jäsenet ilmoittavat osallistumisesteestä henkilökohtaiselle
varajäsenelleen, sekä lisäksi kirkkoherralle tai talouspäällikölle. Kirkkoherra ja
talouspäällikkö huolehtivat kokousmateriaalin toimittamisesta varajäsenelle.
Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Seurakuntalaisten osallistaminen toiminnan kehittämiseen
Vuoteen 2018 saakka kirkkoneuvoston alaisuudessa on toiminut toimikuntia, jotka ovat
keskustelleet ja kehittäneet eri työalojen toimintaa. Kaudella 2017-2018 seurakunnassa on
ollut julistuksen, palvelun ja kasvatuksen toimikunnat.
Kirkkoneuvosto päätti §28 / 13.2.2019, että kirkkoneuvoston toimikaudelle 2019-2020 ei
perusteta toimikuntia. Toimikuntien sijasta päätettiin kokeilla mallia, jossa kirkkoneuvosto
keskustelisi julistuksen, palvelun ja kasvatuksen kysymyksistä kunkin työalan
työntekijöiden ja työalasta kiinnostuneiden seurakuntalaisten kanssa.
Tällaisia keskustelutilaisuuksia järjestettiin vuonna 2019 kaksi kertaa kullekin
tehtäväalueelle (julistus, kasvatus, palvelu) ja vuonna 2020 yksi. Vuonna 2019
järjestettyihin keskusteluihin osallistui useita seurakuntalaisia, mutta syksyn 2020
keskusteluihin ei kirkkoneuvoston ja työntekijöiden lisäksi osallistunut juuri muita. Vuoden
2020 aikana osallistujamäärään vaikutti luonnollisesti koronatilanne ja se, ettei keskusteluja
järjestetty seurakuntasalissa vaan kirkkosalissa.
Kirkkoherra arvioi, että toimikuntamalliin ei nykyisellään kannata palata. Toimikunnat eivät
viimeisinä toimikausinaan löytäneet merkittävää roolia työn kehittämisessä, ja
kokoontumiset jäivät useimmiten pakollisiin kahteen vuodessa.
Kirkkoherra arvioi, että keskustelutilaisuuksien jatkaminen kaudella 2021-2022 on paras
vaihtoehto luottamushenkilöiden, seurakuntalaisten ja työntekijöiden yhteisen suunnittelun
edistämiseksi. Striimausteknologian ja etäkokoustekniikan myötä keskustelutilaisuudet eivät
välttämättä enää edellytä fyysistä läsnäoloa samassa tilassa, jolloin seurakuntalaisten
osallistumismahdollisuudet paranevat entisestään.
Mikäli keskustelutilaisuuksia päätetään järjestää vuonna 2021, keskustelutilaisuuksia
voidaan järjestää joko keväällä ja syksyllä tai pelkästään syksyllä. Kaksi kertaa vuodessa
olisi päätöksenteon kannalta hyvä kokoontua keskustelemaan, mutta toisaalta maalishuhtikuussa koronatilanne saattaa vaikeuttaa mielekkäiden keskustelutilaisuuksien
järjestämistä.
Kirkkojärjestyksen 23:3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan
päätösten vaikutukset lapsiin. Kirkkoneuvoston päätöksen 19.3.2019 mukaisesti Lopen
seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia.
Kirkkoherra arvioi osana asian valmistelua, että ehdotettu keskustelutilaisuus-malli lisää
seurakuntalaisten (myös alaikäisten) osallistumismahdollisuuksia toiminnan suunnitteluun
ja ohjaukseen. Ehdotetut keskustelutilaisuudet edistävät seurakuntalaisten näkemysten
kuulumista myös seurakunnan päätöksenteossa ja sitä kautta mallilla voi olla myönteisiä
vaikutuksia seurakuntalaisten yhdenvertaisuuteen.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ei perusta toimikuntia kaudelle 2021-2022. Kirkkoneuvosto kutsuu
työntekijät ja kustakin työalasta kiinnostuneita seurakuntalaisia keskustelemaan kunkin
työalan toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä kirkkoneuvoston kokousten yhteydessä
vuonna 2021, kerran keväällä ja kerran syksyllä.
Päätös: Ehdotuksen mukainen.
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Työryhmät
Kirkkoneuvosto voi asettaa erilaisia työryhmiä valmistelemaan asioita kirkkoneuvostolle.
Työryhmien asettamisessa on huomioitava Kirkkolain 25:10a§ tasa-arvovaatimus, jonka
mukaan toimikunnan jäsenistössä täytyy olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40%.
Talouspäällikön päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto perustaa toimintakautensa ajaksi v. 2021-2022 kiinteistötyöryhmän
suorittamaan kiinteistökatselmuksen kerran vuodessa ja valmistelemaan tai
toimeenpanemaan kirkkoneuvostolle kuuluvia kiinteistöasioita. Kiinteistötyöryhmään
kuuluvat virkansa tai työnsä puolesta talouspäällikkö, kiinteistömestari sekä Riihimäen
seurakunnan kiinteistöpäällikkö. Kirkkoneuvosto nimeää työryhmään jäsenet.
2) Kirkkoneuvosto perustaa toimintakautensa ajaksi v. 2021-2022 hautausmaatyöryhmän
suorittamaan hautausmaakatselmuksen kerran vuodessa ja valmistelemaan tai
toimeenpanemaan hautausmaata ja hautatointa koskevia asioita. Hautausmaatyöryhmään
kuuluvat virkansa tai työnsä puolesta kausipuutarhuri sekä talouspäällikkö.
Kirkkoneuvosto nimeää työryhmään jäsenet.
3) Kirkkoneuvosto perustaa toimintakautensa ajaksi v. 2021-2022 kirkon peruskorjauksen
suunnittelutyöryhmän. Työryhmään kuuluvat virkansa tai työnsä puolesta kirkkoherra,
talouspäällikkö ja kiinteistömestari ja Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikkö.
Kirkkoneuvosto nimeää työryhmään jäsenet.
4) Kirkkoneuvosto päättää, että työryhmien muistiot lähetetään sähköpostitse
kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle. Kokousmuistiot pidetään nähtävänä kirkkoneuvoston seuraavassa
kokouksessa. Hautausmaakatselmuksen ja kiinteistökatselmuksen muistiot liitetään
kirkkoneuvoston pöytäkirjaan katselmusten käsittelyn yhteydessä.
Päätös:
1) Ehdotuksen mukainen. Työryhmään nimettiin luottamushenkilöjäseniksi Jarno Hatakka,
Marja-Leena Kuparinen, Sari Paalijärvi, Outi Siirola ja Sakari Vuorinen.
2) Ehdotuksen mukainen. Työryhmään nimettiin luottamushenkilöjäseniksi Marja-Leena
Kuparinen, Seppo Kuparinen, Kalevi Nevanpää ja Sari Paalijärvi.
3) Ehdotuksen mukainen. Työryhmään nimettiin luottamushenkilöjäseniksi Minttu
Auvinen, Jarno Hatakka, Teppo Kenttämies, Anne Lukana, Kalevi Nevanpää, ja Sari
Paalijärvi.
4) Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Seurakunnan edustajat eri yhteisöissä
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan edustajat kaksivuotiskaudeksi 2021-2022 seuraaviin
yhteisöihin:
Ilonpisara ry
Auli Kovalainen
Lopen vammaisneuvosto
Auli Kovalainen
Lopen vanhusneuvosto
Auli Kovalainen
Suomen Lähetysseuran vuosikokous (2 henk.) Saija Lohikoski, Minttu Auvinen
Suomen Pipliaseura ry
Saija Lohikoski
Kesijärven suojeluyhdistys ry
Marja-Leena Kuparinen
Kiinteistö Oy Läyliäisten Palveluasema
- hallituksen jäsen ja varajäsen, kirkkoneuvoston ehdotus yhtiökokoukselle:
- hallituksen jäsen
Pirjo Kuuluvainen, varajäsen Tuomas Hynynen
- yhtiökokous (2 edustajaa) Arja Niemi ja Marja-Leena Kuparinen
Hillomäen-Kesijärven tiekunta
Seppo Kuparinen
Korkea-ahon tiekunta
Maria Leino
Lopen Uudenkyläntien tiekunta
Sakari Vuorinen
Metsäpellon tiekunta
Elis Väänänen
Mäenpää-Peltoniemi tiekunta
Asko Niemelä
Nikula-Härmä-Leirikeskus tiekunta
Aimo Alho
Nummisten Myllyn yksityistie
Elis Väänänen
Nyynäisten tiekunta
Jarno Hatakka
Ojajärven tiekunta
Maria Leino
Pappilanlääni-Nummenranta tiekunta
Asko Niemelä
Uusipellon yksityistie
Asko Niemelä
Yhteisten alueiden hallinto/Jakokunta
Jarno Hatakka
Työntekijän/viranhaltijan poissa ollessa hänen seuraajansa tai sijaisensa toimii seurakunnan
edustajana yllämainituissa yhteisöissä. Luottamushenkilöedustajien varajäseneksi kaikissa
yhteisöissä valitaan Teppo Kenttämies sekä toiseksi varajäseneksi Outi Siirola.
Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Viranhaltijapäätösten tiedoksianto kirkkoneuvostolle
Kirkkoneuvoston ohjesääntö §15:
Toimikunnan tai johtokunnan sihteerin sekä asian ratkaisseen viranhaltijan ja luottamushenkilön on
toimitettava ote tai muu ilmoitus päätöksestä kolmen päivän kuluessa ratkaisusta kirkkoneuvoston
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon. Kirkkoneuvosto määrää erikseen, miten nämä
päätökset saatetaan sen tietoon.

Talouspäällikön päätösehdotus:
Viranhaltijapäätökset lähetetään kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle
sähköpostitse, ja pidetään nähtävänä kirkkoneuvoston seuraavassa kokouksessa.
Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Testamenttiasia [ei nettiin]
[….]

Kiinteistöhallinnon määrärahan käyttö v. 2020
Kirkkovaltuusto on myöntänyt kiinteistöhallinnolle vuosittaisen määrärahan sellaisia
kiireellisiä kiinteistökorjauksia varten, joihin ei ole varauduttu talousarviossa muuten.
Liitteenä 27a on selvitys kiinteistöhallinnon korjausmäärärahan käytöstä vuonna 2020.
Talousarvion toteumaluvut sisältyvät tilinpäätökseen v. 2020 kiinteistöhallinnon
kustannuspaikalla.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen liitteenä 27a olevan selvityksen kiinteistöhallinnon
korjausmäärärahan käytöstä v. 2020.
Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Seurakuntapastorin rekrytointi
Kirkkoneuvosto on edellisessä kokouksessaan §8 ja §9 / 12.1.2021 päättänyt uuden
seurakuntapastorin viran tehtävänkuvauksesta ja viranhakuilmoituksesta, ja jättänyt uuden
26.1. valittavan kirkkoneuvoston tehtäväksi nimetä valintatyöryhmä valmistelemaan
rekrytointia.
Valtuuston kokouksessa 26.1.2021 Kristiina Tuohimaa-Salminen ehdotti, että
seurakuntapastorin virkaan liitettäisiin diakoniaan liittyviä työtehtäviä. Kokouksessa käydyn
keskustelujen perusteella kirkkoherra arvioi, että viran tehtävänkuvaus ja viran hakuilmoitus
on aiheellista käsitellä uudelleen kirkkoneuvostossa.
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 diakoniaan
kuuluvien työtehtävien lisääminen uuden seurakuntapastorin virkatehtäviin edistää
seurakunnan kykyä kohdata ja auttaa haavoittuvassa asemassa olevia loppilaisia.

Kirkkoherran päätösehdotus:
a) Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 28a olevan seurakuntapastorin tehtävänkuvauksen
b) Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 28b olevan työpaikkailmoituksen. Ilmoitus
julkaistaan seurakunnan kotisivulla sekä evl.fi/rekry –palvelussa
c) Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän valmistelemaan rekrytointia. Kirkkoneuvosto antaa
lausuntonsa tuomiokapitulille työryhmän valmistelun perusteella.
Päätös:
a) Ehdotuksen mukainen.
b) Ehdotuksen mukainen.
Pöytäkirjantarkastajat:
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c) Ehdotuksen mukainen. Valmistelutyöryhmään nimettiin Minttu Auvinen, Jarno Hatakka,
Tuomas Hynynen, Teppo Kenttämies ja Outi Siirola.
Edenred-kortit henkilökunnan viriketoiminnan ja lounasruokailun järjestämiseen
Lopen seurakunta tukee työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharrastuksia seuraavasti:
Kirkkoneuvoston päätös §125 / 8.10.2009
Seurakunta tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden saada enintään 2 kulttuuri- tai liikuntaseteliä (á 4 tai
5 euroa) per kuukausi kokoaikaisessa työsuhteessa, enintään 24 seteliä vuodessa. Osa-aikainen
työntekijä voi saada seteleitä (keskimääräisen) työaikansa prosenttiosuutta kokoaikaisesta vastaavan
määrän pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun (esim. 60% osa-aikainen voi saada 0,6 * 24 = 14,4 =
14 seteliä vuodessa). Seteleitä voi saada etukäteen enintään puolen vuoden ajaksi ja enintään tiedossa
olevaan työsuhteen päättymispäivämäärään tai virkavapauden alkamisajankohtaan saakka. Seteleitä
ei voi saada ”takautuvasti” eikä käyttämätöntä etua korvata millään tavalla. Työntekijä sitoutuu
käyttämään kaikki saamansa setelit niiden käyttösääntöjen mukaisesti seteliin merkittyyn
voimassaolopäivämäärään mennessä. Etu koskee yli kahden kuukauden mittaisessa työ- tai
virkasuhteessa olevia. Etu on voimassa myös mahdollisen lomautuksen aikana. Etu ei koske
virkavapaalla olevia työntekijöitä.

Nykyisin on käytössä 5 euron arvoiset Smartum yhdistetyt liikunta- ja kulttuurisetelit.
Kirvestes liite 16 Suositus työpaikkaruokailun järjestämisestä on liitteenä 29a.
Lopen seurakunta on järjestänyt työpaikkaruokailun 3§ 3)-kohdan mukaisesti Lopen
kirkonkylällä sopimuksella kahdessa lounaspaikassa. Työntekijöiltä peritään palkasta
lounaan verotusarvo (v. 2021 6,90 €). Näin ollen lounasedun käyttäminen on mahdollista
vain kirkonkylällä työskenteleville työntekijöille. Vuonna 2020 lounasedun käyttäminen
väheni huomattavasti.
Talouspäällikkö on verrannut eri palveluntuottajia lounasedun käyttömahdollisuuksien
parantamiseksi ja henkilökuntaetujen antamisesta aiheutuvan työn rationalisoimiseksi.
Edenredillä on parhaiten käyttöpaikkoja Lopella, samoin valtakunnallisesti.
Liitteenä 29b on Edenred-lounasedun esite.
Kirkkoneuvosto päätti 19.3.2019, että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten
ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Osana asian valmistelua talouspäällikkö arvioi,
että työpaikkaruokailun mahdollistaminen kaikille työntekijöille työskentelypaikasta
riippumatta edistää työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja Kirvestes suosituksen toteuttamista
Lopen seurakunnassa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että Lopen seurakunta tilaa työntekijöille Edenred-kortit. Liikuntaja kulttuurietujen määrät säilyvät ennallaan (120 euroa/ v. kokoaikaisella työntekijällä).
Lounasvähennystä työntekijä saa 25% lounaan arvosta Edenred-kortin sääntöjen mukaisesti.
75% työntekijän kortille ladattavasta lounasmaksusta peritään palkasta. Kumpaakin etua voi
käyttää samalla henkilökohtaisella kortilla tai mobiilisti.
Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Hankerahoitukseen liittyvä asiantuntijapalvelu
Talouspäällikkö on pyytänyt Kirkkopalvelut ry:n hankeneuvoja Juha Välilältä tarjousta
Lopen kirkon peruskorjauksen hankerahoituksen hakemisen ja hallinnoinnin palveluista.
Saatu tarjous on liitteenä 30a.
Hankerahoitushakemusten tekeminen, aikatauluttaminen ja suunnittelutyön ohjaaminen on
erikoistunutta osaamista vaativa tehtävä. Lopen kirkon peruskorjaukseen on mahdollista
hakea rahoitustukea mm. Kirkkohallitukselta ja EU:n elvytysrahastosta.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvoston hyväksyy liitteenä 30a olevan Kirkkopalvelut ry:n tarjouksen.
Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Kastettujen ja päivänsankarien muistaminen puuntaimilla
Nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri Saija Lohikoski ehdotti, että Lopen seurakunta istuttaisi
jokaiselle kastetulle puuntaimen kehitysmaihin. Vastaavalla tavalla toimitaan ainakin
Alavuden ja Nokian seurakunnissa.
Suomen Lähetysseura tarjoaa Aineettomana lahjana kymmenen kappaletta puuntaimia
50 euron hintaan eli yhden taimen hinta olisi viisi euroa.
https://felm.suomenlahetysseura.fi/aineetonlahja/
Seurakunnassa kastetaan vuoden 2021 aikana arviolta 30-50 henkilöä, jolloin kustannus
kastettaville lahjoitettavista puista olisi noin 150-250 euroa. Mikäli käytäntöä
laajennettaisiin koskemaan päivänsankareita, esimerkiksi 18-, 30- ja 40-vuotiaita, kustannus
olisi suuruusluokkaa 400-600 euroa / ikäluokka. Näitä ikäluokkia on aiemmin muistettu
esimerkiksi onnittelukortein ja joinakin vuosina myös yhdessä järjestettävän
syntymäpäiväjuhlan kautta.
Koska kyse ei ole tosiasiallisesta hankinnasta vaan lahjoituksesta Suomen lähetysseuran
työhön, asiasta on syytä päättää kirkkoneuvostossa ja tulevaisuudessa
talousarvioavustuksista päättämisen yhteydessä.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että Lopen seurakunta voi vuoden 2021 ajan muistaa kastettuja,
sekä työntekijöiden harkinnan mukaan tasavuosia täyttäviä päivänsankareita, Suomen
lähetysseuran aineettomalla lahjalla istuttamalla puuntaimen kehitysmaihin. Vuoden 2021
aikana tähän tarkoitukseen voidaan käyttää enintään 3000 euroa. Käytännön jatkosta
päätetään vuosittain talousarvioavustuksista päättämisen yhteydessä.
Päätös: Ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Lisätalousarvio ilmoituskuluihin
Lopen lehti on 1.2.2021 siirtynyt Mediatalo Keskisuomalaisen omistukseen.
Omistajavaihdoksen myötä totutut ”seurakuntauutiset” jäävät lehdestä pois. Tilalle tulevat,
jos seurakunta haluaa, maksulliset ilmoitukset.
Seurakunnan on kirkkoherran johdolla syytä arvioida, ilmoitetaanko Lopen lehdessä
tulevaisuudessa seurakunnan toiminnasta viikottain vai harvemmin. Tiedotusta voidaan
mahdollisesti toteuttaa tulevaisuudessa osittain esimerkiksi seurakunnan omalla tiedotteella,
joka jaetaan joko postin tai mainosjakelun kautta. On kuitenkin selvää, että aiempaa
vastaavan ilmoitustason ylläpitäminen lisää kustannuksia aiempiin vuosiin verrattuna.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää 5000 euron lisätalousarviosta
ilmoituskuluihin työalalle Tiedotus ja viestintä.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Kopiointisopimus Kopioston kanssa
Kirkkohallitus on hyväksynyt 9.6.2020 Kirkkohallituksen ja Kopiosto ry:n välisen
kopiointia koskevan suositussopimuksen vuosiksi 2021-2023. Samalla Kirkkohallitus päätti
muuttaa sopimusrakennetta siten, että sopimukset ja lupahankinta siirtyvät suoraan
seurakuntien hoidettavaksi.
Seurakunnan jäsenmäärään perustuva kopiointikorvaus tulee olemaan Lopen seurakunnan
osalta v. 2021 alkaen n. 900 euroa vuodessa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 33a olevan sopimuksen Kopiosto ry:n kanssa ja
valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen seurakunnan puolesta.
Päätös: Ehdotuksen mukainen.
ELY-keskuksen tarjous luonnonsuojelualueen perustamisesta
Lopen seurakunnan ympäristödiplomin auditointiraportti 13.12.2020:
13. Metsänhoito
Seurakunnan metsät ovat metsänhoitoyhdistyksen hoidossa. Niitä hoidetaan
metsälain mukaisesti ja metsät kuuluvat automaattisesti PEFC- sertifikaatin piiriin.
Luonnonsuojelulain nojalla Kesijärven leirikeskuksen lähellä on suojeltu
rantalehto. Seurakunnalla on suuri metsäomaisuus. Mietinnässä on toisen METSOalueen suojelu lähellä Kesijärven suojelualuetta. Seurakunta on pohtinut 3
hehtaarin suojelua. ELY olisi ostanut vanhan sekä uuden suunnitellun alueen
pysyvästi suojeluun. METSO-ohjelma on eteläisen suomen metsänsuojeluohjelma.
Seurakunnan metsäomaisuuden määrän huomioiden, pienen määrän myyminen
pysyväksi suojelukohteeksi, olisi hieno päätös liittyä eteläisen Suomen
suojeluohjelmaan. Jos seurakunta pitää kohteen omanaan, suosittelen
pysyväissuojelua. Seurakunnan kannattaa huomioida METSO-ohjelman rahoitus,
sen on kerrottu jatkuvan tällä tietoa vuoteen 2025.
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano

Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto 2/2021 9.2.2021

Sivu 14/17

Metsänhoitoyhdistys/ Raimo Kerola on yhteistyössä Hämeen Ely-keskuksen kanssa
kartoittanut mahdollista suojelukohdetta. Ely-keskus on lähettänyt liitteenä 34a olevan
tarjouksen luonnonsuojelualueen perustamisesta n. 2,9 ha alueelle:
Tarjous 1, yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen, korvaus 27.000 euroa (laskelma
ja kartta liitteenä 34b).
Tarjous 2, kiinteistökauppa valtion kanssa, sisältäisi myös jo suojellun 1,6 ha alueen,
kauppahinta 29.000 euroa (laskelma ja kartta liitteenä 34c).
Tarjous 2 mukainen kiinteistökauppa vaatisi kirkkovaltuuston määräenemmistön
hyväksynnän ja kirkkohallituksen vahvistuksen kaupalle).
Kirkkoneuvosto päätti 19.3.2019, että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten
ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Osana asian valmistelua talouspäällikkö arvioi,
että luonnonsuojelualueen perustamisella on myönteisiä ympäristövaikutuksia.
Tarjous 2 mukainen kiinteistökauppa vaatisi kirkkovaltuuston määräenemmistön
hyväksynnän ja kirkkohallituksen vahvistuksen kaupalle).

Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteessä 34a olevan Ely-keskuksen tarjouksen 1. yksityisen
luonnonsuojelualueen perustamisesta. Seurakunnalle tuleva korvaus on 27.000 euroa.
Käsittely:
Sakari Vuorinen ehdotti, että ei hyväksytä Ely-keskuksen kumpaakaan tarjousta
luonnonsuojelualueen perustamisesta. Arja Niemi kannatti Vuorisen ehdotusta.
Puheenjohtaja ehdotti äänestysjärjestykseksi, että Jaa-äänellä kannatetaan alkuperäistä
talouspäällikön päätösehdotusta ja Ei-äänellä Vuorisen ehdotusta. Puheenjohtaja äänestää
viimeisenä. Äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.
Äänestystulos: 8 Ei-ääntä (Auvinen, Kuparinen, Nevanpää, Niemi, Paalijärvi, Siivonen,
Vuorinen, Kenttämies) ja 1 Jaa-ääni (Hynynen).
Päätös: Kirkkoneuvosto päätti Vuorisen ehdotuksen mukaisesti, että ei hyväksytä
kumpaakaan Ely-keskuksen tarjousta suojelualueesta.
Tuomas Hynynen jätti eriävän mielipiteen, että alkuperäinen päätösehdotus olisi pitänyt
hyväksyä.
Pirjo Kuuluvainen jätti eriävän mielipiteen, että alkuperäinen päätösehdotus olisi pitänyt
hyväksyä.
Seppo Kuparinen jätti toivomusponnen, että selvitetään 10-20 vuoden määräaikaiset
suojelumahdollisuudet.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Hautakiveä ja haudan hallinta-aikaa koskeva oikaisuvaatimus
Eino Laakso on lähettänyt 26.12.2020 oikaisuvaatimuksen (liite 35a) koskien
talouspäällikön päätöstä no 66/2020 (liite 35b).
Laakso on pyytänyt haudalla B3,437 sijaitseva muistomerkin korjaamista seurakunnan
lukuun. Lisäksi hän toivoo, että kyseinen hautapaikka olisi ilmainen.
Hautatoimilain 14§ mukaan muistomerkit ovat omaisten omaisuutta.
Rintamamiesveteraanille hautapaikka on 25 vuoden ajan maksuton. Pyynnöstä seurakunta
on laskuttanut ko. haudan hallinta-ajan jatkoa poikkeuksellisesti 10 vuodelta tavanomaisen
25 vuoden sijaan.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ei muuta liitteenä 35b olevaa päätöstä.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Muut asiat

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsi-, ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutusten
arvioinnista (Liite 37a) ja muutoksenhakuohjeet (liite 37b) ja päätti kokouksen klo 20.42

Pöytäkirjantarkastajat:
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Liite 37a

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:
13§
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
14§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
15§
Pöytäkirjantarkastajat ja sihteeri
16§
Työjärjestyksen hyväksyminen
17§
Kirkkoneuvoston kokousten käyminen varapuheenjohtajan johdolla
18§
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
19§
Kirkkovaltuuston kokouksen 26.1.2021 päätösten toimeenpano
20§
Kirkkoneuvoston ohjesääntö, taloussääntö, sisäisen valvonnan ohje ja hankintaohje
21§
Kirkkoneuvoston kokouskutsut ja osallistumisesteet
23§
24§
25§
26§
27§

Työryhmät
Seurakunnan edustajat eri yhteisöissä
Viranhaltijapäätösten tiedoksianto kirkkoneuvostolle
Diakonian testamentin käyttö v. 2020
Kiinteistöhallinnon määrärahan käyttö v. 2020

30§
31§
32§
33§
35§
36§
37§

Hankerahoitukseen liittyvä asiantuntijapalvelu
Kastettujen ja päivänsankarien muistaminen puuntaimilla
Lisätalousarvio ilmoituskuluihin
Kopiointisopimus Kopioston kanssa
Muut asiat
Hautakiveä ja haudan hallinta-aikaa koskeva oikaisuvaatimus
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:
22§
28§
29§
34§

Seurakuntalaisten osallistaminen toiminnan kehittämiseen
Seurakuntapastorin rekrytointi
Edenred-kortit henkilökunnan viriketoiminnan ja lounasruokailun järjestämiseen
ELY-keskuksen tarjous luonnonsuojelualuen perustamisesta

Pöytäkirjantarkastajat:
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA -OHJEET

Liite 37b

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: 13-16, 18-28, 32, 35, 37
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:
17, 29-31, 33-34, 36
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).
Pöytäkirjan pykälät:
-OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pöytäkirjan pykälät:
17, 29-31, 33-34
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.
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