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Juha Koivulahti, puheenjohtaja

Kokouskutsu ja asialista on lähetetty jäsenille postitse 5.2.2016
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 18.2.-6.3.2016 viraston aukioloaikoina. Kirkkoherranvirasto on avoinna
ma-pe 9.00-12.00.
Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 5.2.-6.3.2016
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Allekirjoitukset
Muutoksenhaku

Eva-Liisa Laakso
Kalevi Nevanpää
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 rukouksesta.

33§

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

34§

Pöytäkirjantarkastajat
Päätösehdotus:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eva-Liisa Laakso ja Kalevi Nevanpää.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

35§

Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisena.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

36§

Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen seuraavat kokouksessa esillä olevat päätökset ja
muistiot:
Kirkkoherran päätökset 7-19/2016
Talouspäällikön päätökset 1-2/2016
Kiinteistötyöryhmän kokousmuistio 26.1.2016
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kirkkovaltuuston kokouksen 9.2.2016 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 1/2016 päätökset on tehty oikeassa
järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan, eivätkä ole muutoin lainvastaisia.
Kirkkoneuvosto päättää panna päätökset täytäntöön niiden saatua lainvoiman seuraavasti:
1§ Kokouksen avaus ja alkuhartaus – ei toimenpiteitä
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – ei toimenpiteitä
3§ Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain valinta – ei toimenpiteitä
4§ Työjärjestyksen hyväksyminen – ei toimenpiteitä
5§ Työalojen esittelyt kirkkovaltuustossa – ei toimenpiteitä
6§ Kirkolliskokousedustajien vaali – ei toimenpiteitä
7§ Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali – ei toimenpiteitä
8§ Launosten Apajan myynti
- Vs. kirkkoherra ja talouspäällikkö allekirjoittavat seurakunnan puolesta kauppakirjan
esisopimuksen ostajien kanssa. Kirkkovaltuuston sihteeri lähettää päätöksen Kirkkohallitukselle
alistettavaksi
9§ Hautausmaan käyttösuunnitelman päivittäminen – kirkkovaltuuston sihteeri lähettää
päätöksen tuomiokapitulin vahvistettavaksi
10§ Ilmoitusasiat – ei toimenpiteitä
11§ Jäsenten esittämät asiat – ei toimenpiteitä
12§ Valitusosoitus – ei toimenpiteitä
13§ Kokouksen päätös – ei toimenpiteitä

Päätös: ehdotuksen mukainen.

38§

Selvitys testamenttirahojen käytöstä v. 2015
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen diakonissa Auli Kovalaisen laatiman selvityksen
testamenttivarojen käytöstä v. 2015 (Liite 38a)
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kiinteistöjen Hautausmaa ja Unenpelto rajojen muuttaminen
Hautaustoimilain 4. luvun 9 § edellyttää hautausmaana käytettävän kiinteistön
muodostamista omaksi kiinteistökseen.
Kirkkovaltuuston 6.5.1969 päättämässä ja tuomiokapitulin vahvistamassa
hautausmaakaavassa on vahvistettu hautausmaan alueen jatkuminen etelään päin liitteen 39a
mukaisesti.
Lopen hautausmaa on yhdistetty yhdeksi kiinteistöksi kirkkovaltuuston päätöksellä §21 /
24.4.2012 ja maanmittaustoimituksella 11.12.2012. Tuolloisessa päätöksessä hautausmaan
laajennusosan eteläisin osa on kuitenkin jäänyt kiinteistön Hautausmaa 433-405-3-459
ulkopuolelle osaksi kiinteistöä Unenpelto 433-405-57-265.
Tätä hautausmaan eteläisintä osaa ei ole otettu hautausmaakäyttöön, mutta kun se on
hautausmaakaavassa määritelty hautausmaaksi, sen tulisi olla osa hautausmaakiinteistöä.
Hautaustoimilain 4. luvun 10§ edellyttää, että ”Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin on tehtävä
merkintä 9 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta vallintarajoituksesta asianomaisen kiinteistön
tai oikeuden kohdalle.” Tätä vallintarajoitusta ei ole tehty Lopen hautausmaan kiinteistöön.

Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto
1) päättää teettää hautausmaatoimituksen sekä maanmittaustoimituksen, jossa liitteeseen
39a kuvattu hautausmaakaavassa hautausmaaksi määritelty osa kiinteistöä Unenpelto
433-405-57-265 liitetään kuuluvaksi kiinteistöön Hautausmaa 433-405-3-459.
2) pyytää, että kiinteistöön Hautausmaa 433-405-3-459 kirjataan Lainhuuto- ja
kiinnitysrekisteriin Hautaustoimilain 4:10§ tarkoittama vallintarajoitus.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

40§

Selvitys kiinteistöhallinnon määrärahan käytöstä
Kirkkovaltuusto on myöntänyt kiinteistöhallinnolle vuosittaisen määrärahan sellaisia
kiireellisiä kiinteistökorjauksia varten, joihin ei ole varauduttu talousarviossa muuten.
Liitteenä 40a on selvitys kiinteistöhallinnon korjausmäärärahan käytöstä v. 2015.
Talousarvio- ja toteumaluvut sisältyvät tilinpäätökseen v. 2015.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen liitteenä 40a olevan selvityksen kiinteistöhallinnon
korjausmäärärahan käytöstä v. 2015.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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[Henkilöstöasia]

[ henkilöstöasia, ei internettiin]

42§

Seurakunnan maksamat jäsenmaksut
Lopen seurakunnalla on jäsenyyksiä kuudessa yhdistyksessä, jotka perivät jäsenmaksuja:
Kirkkopalvelut ry, Metsänhoitoyhdistys ry, MTK, PTK, Loppi-seura ja Kesijärven
suojeluyhdistys ry.
Nämä ovat tai ovat olleet yhteistyökumppaneita, joiden jäsenyys on jatkunut pitkään.
On aiheellista tarkastella, onko kyseisten jäsenmaksujen maksaminen edelleen
seurakunnalle hyödyllistä. Jäsenyys Kesijärven suojeluyhdistyksessä liittyy seurakunnan
leirikeskuksen velvollisuuteen huolehtia osaltaan järven suojelusta.
Liitteessä 42a on seurakunnan maksamat jäsenmaksut vuodelta 2015.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää irtisanoa Lopen seurakunnan jäsenyyden Kirkkopalvelut ry:ssä,
Metsänhoitoyhdistys ry:ssä, MTK:ssa, PTK:ssa ja Loppi-seurassa.
Käsittely: Kirkkoneuvosto päätti 18.1.2016 yksimielisesti jättää asian pöydälle.
Keskustelun kuluessa talouspäällikkö muutti päätösehdotustaan siten, että jäsenyys
säilytetään Kesijärven suojeluyhdistyksessä, Metsänhoitoyhdistyksessä ja Loppi-seurassa.
Päätös: ehdotuksen mukaan lopetetaan jäsenyys Kirkkopalvelut ry:ssä, MTK:ssa ja
PTK:ssa.

43§

Muut asiat
ei ollut.

44§

Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsivaikutusten arvioinnista (Liite 44a) ja
muutoksenhakuohjeet (liite 44b) ja päätti kokouksen klo 18.53.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Liite 44a

---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.
32§
33§
33§
35§
36§
37§
38§
39§
40§
41§
42§
43§

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
Kirkkovaltuuston kokouksen 9.2.2016 päätösten toimeenpano
Selvitys testamenttirahojen käytöstä v. 2015
Kiinteistöjen Hautausmaa ja Unenpelto rajojen muuttaminen
Selvitys kiinteistöhallinnon määrärahan käytöstä
[henkilöstöasia]
Muut asiat
Kokouksen päätös

Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä saattaa olla erityisiä
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ tarkoittamia lapsivaikutuksia.
ei pykäliä.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

Liite 44b
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

16.2.2016

§44

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: 32-38, 40-44
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: 39
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:
9, 19, kirkon virkaehtosopimuslain 19 §.
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: PL 44, 12701 Loppi
Telekopio: (019) 441 179
Sähköposti: loppi.seurakunta@evl.fi
Pöytäkirjan pykälät: 39
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

