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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03 ja piti alkuhartauden Amoksen kirjan luvusta 5.

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 aakkosjärjestyksen mukaisesti Sami Lilja ja Elis Väänänen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

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 43-46/2017
Talouspäällikön päätökset 40-45/2017
Varhaiskasvatuksen työalajohtajan päätös 25/2017
Kasvatuksen toimikunnan muistio 27.9.2017
Yhteistyötoimikunnan kokousmuistio 14.9.2017
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kalustoinvestoinnit vuodelle 2018
Kirkkoherranviraston kalustusinvestointi on käsitelty kirkkoneuvostossa 12.9.2017 /§96.
Kesijärven leirikeskuksen opetustilan/ruokailutilan kalustuksen uusimista on suunniteltu.
Tarkoituksena on muuttaa opetustila ”luokkahuoneeksi” kalustetusta tilasta
nykyaikaisemmaksi monikäyttöisemmäksi tilaksi. Suunnitelmaan liittyy pöytien, tuolien
ym. irtokalusteiden lisäksi valaistuksen ja esitystekniikan uusimisen suunnittelutyöt ja
sähkötyöt. Ehdotus tehtävistä muutoksista on liitteenä 107a.
Suunnitelmat muutoksista saadaan valmiiksi kirkkovaltuuston marraskuun kokoukseen
mennessä.
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöstensä mahdollisia
lapsivaikutuksia. Suunnitellut Kesijärven leirikeskuksen kalusteet palvelevat lasten ja
nuorten tarpeita leireillä, joten ehdotettu investointi on lasten ja nuorten edun mukainen.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että saatuaan suunnitelmat ja kustannusarvion kirkkovaltuusto
päättää, toteutetaanko Kesijärven leirikeskuksen luokkatilan uusiminen vuonna 2018, ja
varaa tarvittavan määrärahan talousarvioon.
Päätös: kirkkoneuvosto jätti asian pöydälle. Asia laitetaan valtuuston esityslistalle, mutta
kirkkoneuvosto kokoontuu ennen valtuuston kokousta tekemään päätösesityksen.

Puukaupat
Lopen seurakunnan metsänhoitoa ja puukauppoja sopimukseen perustuen hoitava
Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ry on kilpailuttanut seurakunnan puukaupat.
Määräaikaan mennessä saapui yhteensä seitsemän ostotarjousta, jotka avattiin 28.9.2017.
Raimo Kerola laati liitteenä 108a olevan tarjousvertailun. Saapuneet ostotarjoukset ovat
nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
1) Seurakunta myy Metsäliitto Osuuskunnalle liitteenä 108b olevan ostotarjouksen
no 433177181 mukaisesti puuta arvioituun kokonaishintaan 295.596,64 euroa.
2) Kirkkoneuvosto valtuuttaa Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ry:n toimimaan myyjän
edustajana em. puukaupassa.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Muistolehdon ja muualle haudattujen muistelupaikan rakentaminen valmiiksi
Muistolehdon ja muualle haudattujen muistelupaikan rakentaminen hautausmaalle on
aloitettu. Koska rakennelma poikkeaa oleellisesti kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston
hyväksymästä suunnitelmasta, työmaa on keskeytetty sen selvittämiseksi, miten valmiiksi
rakentaminen on mahdollista.
Liitteenä 109a on muistolehdon suunnittelijan sähköpostiviesti, jossa on lueteltu
eroavaisuuksia suunnitelman ja toteutuksen välillä.
Koska muistolehdon rakentaminen on oleellisesti viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta,
työ olisi syytä toteuttaa kiireellisenä. Talouspäällikkö on pyytänyt tarjouksia muistolehdon
uudelleen rakentamisesta suunnitelman mukaisesti mahdollisesti jo syksyn 2017 aikana.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että jo rakennettu muistolehto ja muualle haudattujen
muistelupaikka puretaan niiltä osin kuin on tarpeellista, jotta alue saadaan toteutettua
kirkkoneuvoston hyväksymän suunnitelman mukaisesti.
Kirkkoneuvosto toteaa, että muistolehdon ja muualle haudattujen muistelupaikan
rakentaminen on kiireellinen asia, ja valtuuttaa talouspäällikön solmimaan sopimuksen työn
loppuunsaattamisesta syksyn 2017 aikana, mikäli sopiva urakoitsija löytyy.
Muista mahdollisista asiaan liittyvistä toimenpiteistä päätetään kirkkoneuvoston seuraavissa
kokouksissa.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Investointien siirtyminen vuodelle 2018
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt määrärahat vuodelle 2017 seuraavia investointeja varten:
- Hautausmaan sirottelualue ja muistolehto
- Vanha kirkko, ikkunoiden kunnostus ja maalaus
- Läyliäisten Keidas, lisäovi
- Hautausmaan puut, sankarihautausmaan muistomerkki
- Hautausmaan portaat Jokiniementielle
- 2 aggregaattia ja polttoainesäiliöt
- Leirikeskuksen ilmanvaihto- ym. korjaaminen
- kanttorin työhuoneen kalustaminen ja sähkötyöt
Näistä toistaiseksi ainoastaan hautausmaan vaarallisten puiden kaataminen ja
sankarihautausmaan muistomerkkialueen kunnostaminen ovat valmistuneet. Myös kanttorin
huoneen kalustaminen sähkötöineen on toteutettu kiireellisenä kirkkoneuvoston päätöksellä.
Aggregaattien ja polttoainesäiliöiden hankinta on toteutumassa.
Muistolehdon rakentamista käsitellään erikseen §109.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkon kokonaissuunnittelu jatkuu vuonna 2018 Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy:n
toimesta sillä edellytyksellä, että kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvioehdotuksen.
Lisäksi kuluvan vuoden aikana on valmistunut v. 2016 aloitettu kirkon ikkunoiden
kunnostus ja maalaus.
Vuodelta 2016 siirtynyt kirkon ulkoportaiden kunnostus ei ole myöskään toteutunut.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa, että keskeneräisistä investoinneista vain osa valmistunee tämän
vuoden aikana ja ehdottaa kirkkovaltuustolle myönnettyjen investointimäärärahojen
siirtämistä vuodelle 2018 seuraavasti:
-

Vanha kirkko, ikkunoiden kunnostus ja maalaus
Hautausmaan portaat Jokiniementielle
Leirikeskuksen ilmanvaihdon uusiminen
kirkon ulkoportaat

12.000 eur.
8.000 eur.
97.000 eur.
10.000 eur.

Päätös: ehdotuksen mukainen.

Henkilöstön kehittämissuunnitelma
Kirkon henkilöstön kehittämissopimus on allekirjoitettu 1.12.2010. Seurakunta voi
henkilöstöään kehittämällä vaikuttaa siihen, että työntekijät ovat koko työuransa ajan
työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta on tuottavaa ja tuloksellista.
Seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen on parhaiten
varmistettavissa, jos kehittäminen on seurakunnassa jatkuvaa ja suunnitelmallista, siihen
varaudutaan taloudellisesti ja se kattaa koko henkilöstön. Näin seurakunta edistää
kehittämistoimillaan myös työntekijöidensä työhyvinvointia.
Koulutus on henkilöstökoulutussopimuksen 6§ perusteella joko
- työntekijän tehtävien hoidon kannalta välttämätöntä. Tällöin työntekijä määrätään
osallistumaan siihen, ja hän saa koulutusajalta varsinaisen palkkansa ja lisäksi hänelle
korvataan matkakustannukset ym.
- tarkoituksenmukaista, jolloin työntekijälle myönnetään hakemuksesta palkallista tai
palkatonta virka- tai työvapaata tällaiseen henkilöstökoulutukseen osallistumista varten.
Lisäksi voidaan korvata harkinnan mukaan koulutuksesta välittömästi aiheutuneita
kustannuksia.
Henkilöstön kehittämissuunnitelma sisältää myös eri työmuotojen valtakunnalliset tai
hiippakunnalliset neuvottelupäivät.
Liitteenä 111a on kirkkoherran ja talouspäällikön ehdotus henkilöstön kehittämisestä
vuodelle 2018.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 111a mukaisen henkilöstön kehittämissuunnitelman ja
siihen merkityt koulutukset henkilöstölle vuodelle 2018 ja merkityt kustannusten
korvaukset tarkoituksenmukaisten koulutusten osalta.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran tai talouspäällikön hyväksymään määrärahojen
puitteissa myöhemmät lisäykset tai muutokset koulutussuunnitelmaan.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Talousarvioavustukset 2018
Seurakunta tekee lähetys- ja diakoniatyötä eri kristillisten järjestöjen kautta. Lisäksi
paikalliset partiolippukunnat ja kirkkokuoro tekevät seurakunnallista toimintaa
paikkakunnalla.
Liitteenä 112a on yhdistelmä vuodelle 2018 ehdotetuista avustuksista: partion ja
kirkkokuoron toiminta-avustuksista sekä lähetystyön ja kansainvälisen työn avustuksista.
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöstensä mahdollisia
lapsivaikutuksia. Ehdotetut avustukset edistävät partiolippukuntien toimintamahdollisuuksia
Lopella, joten ehdotettu päätös edistää lasten ja nuorten hyvinvointia.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle vuoden 2018 talousarvioavustuksia liitteen
112a mukaisesti. Neuvosto esittää nämä avustukset valtuustolle toimintasuunnitelman 2018
hyväksymisen yhteydessä.
Käsittely: Kalevi Nevanpää ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokoustilasta pykälän
käsittelyn ajaksi.
Keskustelun kuluessa liitteeseen 112a tehtiin muutoksia.
Päätös: Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle vuoden 2018 talousarvioavustuksia
muutetun liitteen 112a mukaisesti. Neuvosto esittää nämä avustukset valtuustolle
toimintasuunnitelman 2018 hyväksymisen yhteydessä.

Kirkollisveroprosentti 2018
Kirkkoneuvosto laatii ehdotuksen kirkkovaltuuston päätettäväksi seuraavan vuoden
kirkollisveroprosentin suuruudesta. Kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05
prosenttiyksikön tarkkuudella (KL 15:2). Veroprosentti ilmoitetaan verohallinnolle
marraskuun puoleenväliin mennessä.
Lopen seurakunnan kirkollisveroprosentti on nyt 1,75 oltuaan sitä ennen viisi edellistä
vuotta 1,7 %. Verotulot ovat laskeneet edelleen ennakoitua nopeammin. Kirkkoneuvosto on
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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antanut työntekijöille talousarvion laatimista varten ns. raamin, jossa mm. palvelu- ja
tavaraostojen pitäisi vähentyä 5 % vuoden 2016 toteutuneista luvuista. Eri työaloille
laadittujen talousarvioiden yhdistelmä on liitteenä 113a. Talousarvioyhdistelmän mukaan
kirkollisveroprosentilla 1,75 ja kirkkoneuvoston keväällä päättämällä talousarviokehyksellä
päädyttäisiin 27.200 euron ylijäämään. Kuluista puuttuu vielä koulutuspalvelut ja
koulutusmatkakulut, joista päätetään tämän kokouksen §111.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se päättää Lopen seurakunnan
kirkollisveroprosentiksi 1,75 vuodelle 2018.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Seurakuntatoiminnan ja tilojen vuokrauksen hinnasto
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 10§ 3. mom. 7. kohta:
Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnalle tulevat muut maksut kuin hautatoimesta
perittävät maksut.

Kirkkoneuvosto hyväksyi 18.10.2016/§151 seurakuntatoiminnan hinnaston, joka on liitteenä
114a. Liitteenä 114b on ehdotus uudeksi hinnastoksi alkaen 1.1.2018. Hintoja korotetaan
keskimäärin 2 % kirkkoneuvoston määräämän talousarvioraamin mukaisesti.
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöstensä mahdollisia
lapsivaikutuksia. Ehdotetussa hinnastossa nostetaan leiri-, retki- ja päiväkerhomaksuja
hyvin vähän. Huomioiden mahdollisuuden saada maksuvapautus kaikista matkoista voidaan
todeta, ettei tällä päätöksellä ole olennaisia lapsivaikutuksia.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 114b mukaisen seurakuntatoiminnan ja tilavuokrien
hinnaston, joka tulee voimaan 1.1.2018.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Hautojen hallinta-ajan jatkaminen
Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana seurakunta ei ole veloittanut hallinta-ajan
jatkamista kaikissa tilanteissa, joissa haudan hallinta-aika on päättynyt ennen kuin samaan
hautaan haudataan uusi vainaja. Kun vanhaan hautapaikkaan on haudattu uusi vainaja,
hallinta-ajan jatkamista ei ole veloitettu kaikissa tilanteissa. Viime vuosina
laskutuskäytäntöjä on tarkennettu.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2018 alusta lähtien seurakunta on yhteydessä
hautaoikeuden haltijaan haudan hallinta-ajan päätyttyä.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Hallinta-ajan päättymisestä ilmoitetaan kirjeellä, jos haltijan osoitetiedot ovat tiedossa.
Osoitetietojen puuttuessa haudalle asetetaan tiedote, jolla omaisia pyydetään ottamaan
yhteyttä seurakuntaan.
Kirjeeseen liitetään hallinta-ajan jatkotarjous. Hallinta-ajan jatkaminen ei ole pakollista,
vaan haudasta voi luopua. Haudan ja mahdollisesti hautamuistomerkin luovuttamisesta
seurakunnalle sovitaan aina kirjallisesti. Hautaoikeuden haltijalla on hautaustoimilain 14§
mukainen oikeus poistaa hautamuistomerkki 6 kk kuluessa.
Hallinta-aikaa jatketaan yleensä 25 vuotta kerrallaan. Pyynnöstä hallinta-aikaa voidaan
jatkaa myös lyhemmän ajan, kuitenkin vähintään 5 vuotta. Maksu määräytyy
hautapaikkahinnaston mukaan.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Hautaustoimen hinnasto
Hautaustoimen maksuista päättäminen on kirkkovaltuuston tehtävä KL 17: § 9 perusteella.
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt hautaustoimen hinnaston edellisen kerran 25.4.2017.
Kirkkolaki 17. luku § 9: Hautaustoimen maksut
Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden
määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.
Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 §:ssä
säädetään. Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista.

Kirkkohallituksen ohjeistuksen (Yleiskirje no 22/2012) mukaan hautasijan luovuttamisesta
ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan
huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Tavoitteena on
kattaa kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla valtionosuudella.
Maksutuotoilla kuuluisi kattaa 20 - 25 prosenttia hautaustoimen kokonaiskustannuksista.
Uudessa hinnastossa ehdotetaan hautapaikan hallinta-ajasta veloitettavaa maksua
huomattavasti nykyistä pienemmäksi ja hautaamiseen liittyvien maksujen nostoa. Jatkossa
seurakunta tarkistaa, että kaikissa hautapaikoissa on hallinta-aika voimassa.

Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä 116a olevan hautatoimen
hinnaston 1.1.2018 alkaen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Hautaustoimen voimassaolevan hinnaston soveltaminen
Kirkkoneuvosto esittänee §116 / 10.10.2017 hautapaikan hallinta-ajan hinnan laskemista.
Toimenpide on poikkeuksellinen ja mikäli valtuusto päättää hyväksyä uuden hinnaston,
muutama vuoden 2017 aikana voimassaolleen hinnaston mukainen veloitus hallinta-ajan
jatkamisesta muuttuu kohtuuttomaksi.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2017 aikana perittyjä tai perittäviä hallinta-ajan
jatkohintoja kohtuullistetaan tarvittaessa, mikäli
a) kirkkovaltuusto päättää, että haudan hallinta-ajan hinta uudessa hinnastossa on
huomattavasti nykyistä edullisempi, ja
b) uuden hinnaston mukainen hallinta-ajan jatko on vähintään 300 euroa vuonna 2017
voimassa olevaa hintaa halvempi.
Talouspäällikkö sopii tällaisissa tilanteissa yksityiskohdista omaisen kanssa.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Rauhoitetut hautamuistomerkit ja seurakunnan hoidossa olevat haudat
Seurakunnan taloudellinen jaosto on 22.9.1986 /§210 hyväksynyt luettelon historiallisesti tai
taiteellisesti merkittävistä hautamuistomerkeistä, joita oli 838 kpl.
20.8.1988 Kirkkoneuvosto on vahvistanut luettelon hautamuistomerkeistä, jotka ikänsä tai
tavanomaisuudesta poikkeavuutensa vuoksi tulisi säilyttää ja merkitä hautausmaakortistoon
säilytettäväksi. Tällaisia muistomerkkejä oli 696 kpl. Rauhoituksen tarkoituksena on ollut
joko vainajan haudan rauhoittaminen, tai hautausmaan vanhan puolen ulkoasun
säilyttäminen tietynlaisena.
Hautamuistomerkin säilyttämistä koskevia säädöksiä:
Kirkkojärjestys 17 luku 12 §
Jos hautaoikeus on lakannut ja haudalla on taiteellisesti tai historiallisesti arvokkaita
rakennelmia tai muistomerkkejä, joita ei voida pitää paikallaan, ne on asetettava sopivaan
paikkaan hautausmaalla tai muulla tavoin huolehdittava niiden säilyttämisestä.
Hautausmaan käyttösuunnitelma 14§ osittain
Seurakunnalle palautuneet historiallisesti arvokkaat muistomerkit säilytetään hautausmaaalueella. Kirkkoneuvosto vahvistaa säilytettävien muistomerkkien luettelon. Luetteloon otetut
haudat säilytetään reunakivineen ja ominaispiirteineen tyylinsä mukaisina vanhalla puolella.

Lisäksi seurakunta voi päättää, että hautoja voidaan hoitaa seurakunnan kustannuksella,
mikäli vainajan muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä. Tällaisista
vainajista ei ole tiedossa olevaa päätöstä.
Kirkkolaki 17: 5§ osittain
Milloin hautausmaalle on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan
kannalta tärkeänä, kirkkovaltuusto voi päättää, että hauta hoidetaan seurakunnan kustannuksella.

Pöytäkirjantarkastajat:
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Talouspäällikön päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto päättää, että hautakirjanpitoon merkityt ”muistomerkki rauhoitettu” –
merkinnät voidaan jättää huomiotta. Jatkossa muistomerkin historiallisesta
arvokkuudesta päätetään haudan palautuessa seurakunnalle, anomuksesta tai
seurakunnan työntekijän aloitteesta.
2. Kirkkoneuvosto perustaa työryhmän
a) valmistelemaan luettelon haudoista, joiden hoidosta seurakunta vastaa kirkkolain
17:5§ perusteella, sekä
b) valmistelemaan luettelon marraskuussa 2015 kuulutettujen, seurakunnalle
palautettaviksi päätettyjen hautojen historiallisesti arvokkaista
hautamuistomerkeistä.
Päätös: ehdotuksen mukainen. Työryhmään nimettiin Maija Lindfors, Kalevi Nevanpää ja
Elis Väänänen. Lisäksi työryhmään kutsutaan Tarja Toivonen, Riitta Nylund ja Eeva
Sahari.

[Henkilöstöasia]
henkilöstöasia, ei Internettiin.

Wc-tilat hautausmaalla kävijöille
Kirkkoneuvoston kokouksessa 12.9.2017 tiedusteltiin hautausmaan WC-tilojen aukioloa
arkisin ja päätettiin, että talouspäällikkö valmistelee ehdotuksen kirkkoneuvoston
seuraavaan kokoukseen.
Nykytilanne: hautausmaan lähellä sijaitsevissa rakennuksissa yleisö-WC-tiloja on kirkossa,
virastotalolla ja siunauskappelissa. Kirkko on auki kesäisin tiekirkkopäivystyksen aikana
iltapäivisin, virastotalo arkisin klo 9-12 ja siunauskappeli ennen siunaustilaisuuksia
pääasiassa perjantaisin ja lauantaisin. Kappelin ulko-oven ollessa auki on esteetön pääsy
useisiin muihin kappelin tiloihin. Hautausmaan tai kirkkoherranviraston henkilökunta
avaavat oven pyydettäessä WC-käyntiä varten aina työaikanaan.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa, että kappelin pääoven pitäminen auki arkisin hautausmaan
työntekijöiden työaikana ei merkittävästi lisää yleisö-WC-kapasiteetti hautausmaalla
kävijöitä varten. WC:n käyttömahdollisuuksista on syytä tiedottaa hautausmaan
ilmoitustaululla.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Pöytäkirjantarkastajat:
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Kanttorilan investointivarauksen kohdentaminen
Kanttorilan kiinteistömyynnin johdosta palautui taseen vapaaehtoisin varauksiin investointivarausta 2.686,67 euroa.
Investointivarausten avulla voidaan varautua tulevaisuudessa tehtävään seurakunnan
talouden kannalta merkittävään investointimenoon. Taseeseen palautuneella investointivarauksella voidaan kattaa osa jostakin tulevasta investoinnista, jolloin se kirjattaisiin
poistoerona ko. investoinnin poistoaikana. Vaihtoehtoisesti varaus voidaan tulouttaa
tuloslaskelman satunnaisiin tuottoihin.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää purkaa 2.686,67 euron
investointivarauksen ja tulouttaa sen vuodelle 2017.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Muut asiat
Kirkkoherra kertoi neuvoston tulevien kokousten aikatauluista.

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsivaikutusten arvioinnista (Liite 123a) ja
muutoksenhakuohjeet (liite 123b) ja päätti kokouksen klo 21.15
Liite 123a
KOOSTE PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA SUORITETUSTA LAPSIVAIKUTUSTEN
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.

Päätösten valmistelussa on arvioitu, että seuraavilla päätöksillä ei ole erityisiä
lapsivaikutuksia.
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
Puukaupat
Pöytäkirjantarkastajat:
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Muistolehdon ja muualle haudattujen muistelupaikan rakentaminen valmiiksi
Investointien siirtyminen vuodelle 2018
Henkilöstön kehittämissuunnitelma
Kirkollisveroprosentti 2018
Hautojen hallinta-ajan jatkaminen
Hautaustoimen hinnasto
Hautaustoimen voimassaolevan hinnaston soveltaminen
Rauhoitetut hautamuistomerkit ja seurakunnan hoidossa olevat haudat
Määräaikainen palkan muutos
Wc-tilat hautausmaalla kävijöille
Kanttorilan investointivarauksen kohdentaminen
Muut asiat
Kokouksen päätös
Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä saattaa olla erityisiä
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ tarkoittamia lapsivaikutuksia:
Kalustoinvestoinnit vuodelle 2018
Talousarvioavustukset 2018
Seurakuntatoiminnan ja tilojen vuokrauksen hinnasto

Pöytäkirjantarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

Liite 123b
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

10.10.2017

§123

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: 102-107, 109-110, 112-113, 116, 121-123
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: 108, 111, 114 - 115, 117-120
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
1. Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 mom:n,
2. hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 mom:n,
3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 §:n, tai
4. 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
Telekopio: (019) 441 179
Sähköposti: loppi.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 108, 111, 114 - 115, 117-120
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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