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Asialuettelo
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
Kirkkovaltuuston 28.4.2020 päätösten toimeenpano
Kirkon tornin korjaustapa
Kolehtisuunnitelman muutos
Rakennuslupaan liittyvä naapureiden kuuleminen
Testamenttiasia [ei nettiin]
Muut asiat
Kokouksen päätös
Lopella 31.5.2020
Tuomas Hynynen, kirkkoherra, puheenjohtaja
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty jäsenille postitse 1.6.2020
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 11.-26.6.2020 viraston aukioloaikoina. Kirkkoherranvirasto on avoinna
ma-pe 9.00-12.00.
Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 1.6.-26.6.2020
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Kokouspaikka

Seurakuntasali, Lopen kirkko, Pilpalantie 1, Loppi

Puheenjohtaja
Tuomas Hynynen
Varapuheenjohtaja Seppo Kuparinen
Jäsenet
Minttu Auvinen
Marja-Leena Kuparinen
Maria Leino
Anne Lukana
Kalevi Nevanpää
Teppo Kenttämies
Sakari Vuorinen
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Outi Siirola,
Kirkkovaltuuston pj.

x

Jarno Hatakka,
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x

Pirjo Kuuluvainen,
talouspäällikkö

Asiat
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x
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x
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Asko Niemelä
Riina Rautiainen
Arja Niemi
Johanna Siivonen
Sari Paalijärvi
Pieti Muhonen
Aimo Alho
Ari Salomaa
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Läsnä

Poissa

x

x

§ - § 58 - 69

Allekirjoitus

Seppo Kuparinen
kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Kuuluvainen
sihteeri

Pöytäkirjan
tarkastus

Lopella 9.6.2020

Allekirjoitukset
Muutoksenhaku

Teppo Kenttämies
Johanna Siivonen
Kirkkolain 24. lukuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakuohjeet
liitteenä
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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02
Kirkkoherra piti alkuhartauden Efesolaiskirjeen 4. 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 Minttu
Auvinen ja Marja-Leena Kuparinen.
Päätös: valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Teppo Kenttämies ja Johanna Siivonen.
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 11-17/2020
Talouspäällikön päätökset 15-22 /2020
Kiinteistötyöryhmän kokousmuistio 22.5.2020
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Kirkkovaltuuston 28.4.2020 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 2/2020 päätökset on tehty oikeassa
järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan, eivätkä ole muutoin lainvastaisia.
Kirkkoneuvosto päättää panna päätökset täytäntöön niiden saatua lainvoiman seuraavasti:
13§
14§
15§
16§
17§

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

18§

Partiotilan remontti ja lisätalousarvio

- ei toimenpiteitä
- talouspäällikkö on vienyt
lisätalousarvion kirjanpitoon

19§
Valtuustoaloite selvityksen tekemisestä lähetysjärjestöjen kannoista pappeuteen
ja ihmisoikeuksien toteutumisesta lähetysjärjestöjen työssä - ei toimenpiteitä
20§
Valtuustoaloite Lopen seurakunnan ehtoolliskäytännöistä - ei toimenpiteitä
21§
Lisätalousarvio koronavirustilanteen vuoksi tehtyihin hankintoihin
- talouspäällikkö on vienyt lisätalousarviot kirjanpitoon

22§
23§
24§
Pöytäkirjantarkastajat:

Kirkon tornin korjaaminen - talouspäällikkö on vienyt lisätalousarvion kirjanpitoon
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019
- ei toimenpiteitä
Ilmoitusasiat
- ei toimenpiteitä
Toimeenpano
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25§
26§
27§

Jäsenten esittämät asiat
Valitusosoitus
Kokouksen päätös

Sivu 5/8
- ei toimenpiteitä
- ei toimenpiteitä
- ei toimenpiteitä

Päätös: ehdotuksen mukainen.

Kirkon tornin korjaustapa
Kirkon tornista on tippunut tiiliä rapautumisen seurauksena. Kirkkovaltuusto on myöntänyt
korjaamiseen 49.000 euron lisätalousarvion. Korjaamisesta on tehty suunnitelma ja
museoviraston edustaja on käynyt paikalla ja lähettänyt liitteenä 64a olevan vastauksensa
suunnitelmaan.
Seurakunnan kiinteistötyöryhmä kokoontui 22.5.2020 keskustelemaan tornin rapautumisen
syistä, korjausvaihtoehdoista, kustannuksista ja aikataulusta. Kiinteistötyöryhmän
kokousmuistio on liitteenä 64b.
Kiinteistötyöryhmä ehdottaa yksimielisesti, että tiilien muurauskorjaus siirretään kirkon
peruskorjauksen yhteyteen. Sen oletetaan toteutuvan lähivuosina. Turvallisuuden
takaamisesti kirkon tornin ympärille asennettaisiin metallinen suojaverkko. Verkon
asennuksen yhteydessä irrotetaan huonosti kiinni olevat tiilet.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistötyöryhmän ehdotuksen, että kirkon tornin ympärille
asennetaan metallinen suojaverkko ja antaa luvan käyttää siihen valtuuston myöntämää
tornin korjausmäärärahaa.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Kolehtisuunnitelman muutos
Kirkkoneuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelman §50 / 7.4.2020 touko-syyskuun 2020 ajaksi.
Toukokuun 2020 loppuun asti kolehteja ei ole voitu kerätä lainkaan, koska
jumalanpalveluksia on vietetty vain etäyhteyksien kautta.
Kirkkoherra on tehnyt seuraavat muutokset:
17.5. jumalanpalveluksen radioinnin yhteydessä mainittiin mahdollisuus osallistua sekä
Hiljaisuuden ystävät ry:n rahankeräykseen että Kaatuneitten muistopäivänä Veteraanivastuu
ry:n rahankeräykseen.
24.5. striimatussa jumalanpalveluksessa on suositeltu osallistumista Hiljaisuuden ystävät
ry:n rahankeräykseen
31.5. on virheellisesti katsottu väärän päivän kolehtikohde. Seuraavana pyhänä 7.6. on
merkitty kolehti Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan
tukemiseen. Koska kirkkoherra luuli virheellisesti tämän olevan kolehtikohde 31.5. ja tällä
ei ole keräyslupaa, kirkkoherra suositteli 31.5. osallistumaan Kirkkopalvelut ry:n
Kotimaanapu-keräykseen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Koska varsinaista kolehtia ei näinä päivinä olisi kerätty, on todennäköistä, että striimatussa
jumalanpalveluksessa annettuihin suosituksiin perustuvat kolehtisummat olisivat joka
tapauksessa hyvin pieniä. Siksi kirkkoherra katsoo, ettei näiden poikkeamien korjaamiseen
ole erityistä syytä.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen yllä olevat poikkeamat kolehtisuunnitelmaan. 7.6.
alkaen kolehdit kerätään aiemmin vahvistetun suunnitelman mukaisesti eikä suunnitelmaan
ole tarpeellista tehdä muutoksia.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Rakennuslupaan liittyvä naapureiden kuuleminen
Sami Sinkkonen on lähettänyt liitteenä 66a olevan naapurien kuulemisen 21 m2
saunarakennuksen rakennuslupaan liittyen osoitteessa Pappilanläänintie 242, Loppi.
Rakennuslupahakemus liittyy tilaan Kivirinne 433-405-25-93, joka rajoittuu yhdeltä
reunaltaan Lopen seurakunnan omistamaan tilaan Kerttulanmaa 433-405-63-9.
Rakennukselle ei ole ollut rakennuslupaa, joten Sinkkonen hakee nyt lupaa jo olemassa
olevalle rakennukselle. Siinä tarkoituksessa naapureita pitää kuulla.
Liitteenä 66b on asemapiirros, johon Sinkkonen pyytää Lopen seurakunnan edustajalta
allekirjoitusta, jotta saa lupa-asian etenemään.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että Lopen seurakunta puoltaa rakennusluvan myöntämistä Sami
Sinkkosen tilalla Kivirinne 433-405-25-93 sijaitsevalle 21 m2 saunarakennukselle.
Talouspäällikkö merkitsee seurakunnan allekirjoituksen liitteenä 66b olevaan
asemapiirrokseen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Testamenttiasia [ei nettiin]
[…]
Muut asiat
Kirkkoherra kertoi Korona-virustilanteen vaikutuksista seurakuntaan, mm. Jumalanpalveluselämään ja rippikouluihin sekä kerhotoimintaan.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsi-, ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutusten
arvioinnista (Liite 69a) ja muutoksenhakuohjeet (liite 69b) ja päätti kokouksen klo 18.46

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Liite 69a

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
58§
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
59§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
60§
Pöytäkirjantarkastajat
61§
Työjärjestyksen hyväksyminen
62§
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
63§
Kirkkovaltuuston 28.4.2020 päätösten toimeenpano
64§
Kirkon tornin korjaustapa
65§
Kolehtisuunnitelman muutos
66§
Rakennuslupaan liittyvä naapureiden kuuleminen
67§
Testamentin vastaanottaminen
68§
Muut asiat
69§
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:
---

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

Liite 69b
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

9.6.2020

§69

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: 58-63, 68- 69
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: 64-67
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: 64- 67
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:

Toimeenpano

