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Kokouspaikka
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puheenjohtaja
Tuomas Hynynen
varapuheenjohtaja Seppo Kuparinen
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Marja-Leena Kuparinen
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Anne Lukana
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Sakari Vuorinen
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Outi Siirola,
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Teppo Kenttämies
Riina Rautiainen
Arja Niemi
Johanna Siivonen
Sari Paalijärvi
Pieti Muhonen
Aimo Alho
Ari Salomaa
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Läsnä

Poissa

x

-§121

x

Jarno Hatakka,
Kirkkovaltuuston vpj.

x

Pirjo Kuuluvainen,
talouspäällikkö

x

§ - § 109-122

Allekirjoitus

Seppo Kuparinen
Kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Kuuluvainen
Sihteeri

Pöytäkirjan
tarkastus

Lopella 20.8.2019

Allekirjoitukset
Muutoksenhaku

Aimo Alho §109-120
Minttu Auvinen §121-§122
Sakari Vuorinen
Kirkkolain 24. lukuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakuohjeet
liitteenä
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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00.
Kirkkoherra piti alkuhartauden Pietarin 1. kirjeestä.

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

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

Päätösehdotus:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kirkkoneuvoston nimilistan järjestyksen perusteella
Asko Niemelä ja Sakari Vuorinen.
Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aimo Alho 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.

Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen seuraavat kokouksessa esillä olevat päätökset ja
muistiot:
Kirkkoherran päätökset 40-43/2019
Talouspäällikön päätökset 27-37/2019
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Puukaupat
Lopen seurakunnan metsänhoitoa ja puukauppoja hoitava Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme
ry on kilpailuttanut seurakunnan puukaupat.
Määräaikaan 5.8.2019 mennessä saapui yhteensä 6 ostotarjousta, jotka avattiin 5.8.2019.
Avauspöytäkirja on liitteenä 114a.
Metsänhoitoyhdistys / Raimo Kerola laati liitteenä 114b olevan tarjousvertailun. Saapuneet
ostotarjoukset ovat nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa.
Kirkkoneuvosto päätti 19.3.2019, että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten
ympäristövaikutuksia. Osana asian valmistelua talouspäällikkö arvioi, että tehdyt tarjoukset
ovat keskenään yhteneväisiä ympäristövaikutustensa osalta.
Seurakunnan metsäsuunnitelma vuosille 2015-2024 on hyväksytty §114 / 18.11.2014 ja
suunnitelmassa on huomioitu ympäristönsuojelulliset näkökohdat sen aikaisen tietämyksen
valossa. Esimerkiksi kilpailutetulla hakkuualueella jätetään n. 0,3 ha osa hakkaamatta,
koska siellä on Metsälain 10§ 2 mom. tarkoitettu erityisen tärkeä elinympäristö.
Esitetyt puukaupat ovat voimassaolevan metsäsuunnitelman mukaisia, jolloin voidaan
katsoa, että ympäristönäkökulma on riittävästi huomioitu.
Avohakkuiden ympäristövaikutuksista esitetään julkisessa keskustelussa kahtalaisia
arvioita. Esimerkiksi ympäristöjärjestö WWF:n mukaan ns. jatkuvan kasvatuksen
menetelmä on avohakkuita parempi vaihtoehto ympäristön kannalta. Toisaalta Maaseudun
tulevaisuus –lehden uutisen mukaan avohakkuita ei ole syytä kokonaan lopettaa, vaan etsiä
tasapaino pysyvästi peitteisten metsien (jatkuva kasvatus) ja avohakkuiden välillä.
https://wwf.fi/alueet/suomi/suomen-metsat/Metsaa-voi-hoitaa-myos-ilman-avohakkuita-3490.a
https://www.mtk.fi/-/avohakkuuta-ei-ole-syyta-lopettaa-ekologisuuden-takia
Mikäli seurakunta haluaa arvioida uudelleen metsänhoitoaan ja ympäristönäkökulmien
huomioimista metsätaloudessa, oikea tapa tehdä asia ei ole yksittäisten hakkuukypsien
alueiden jättäminen hakkaamatta, vaan ympäristöasioiden huomioimisen
uudelleenarvioiminen pitkäjänteisesti seuraavissa metsäsuunnitelmissa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
1) Seurakunta myy Versowood Oy:lle liitteenä 114c olevan ostotarjouksen 2.8.2019
no 11490068 mukaisesti puuta arvioituun kokonaishintaan 306.374,50 euroa.
2) Kirkkoneuvosto valtuuttaa Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ry:n toimimaan myyjän
edustajana em. puukaupassa.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Testamenttiasia [ei nettiin]
[testamenttiasia, ei nettiin]
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen liitteen 115a.
Kirkkoneuvosto julistaa pykälän 115 liitteineen salaiseksi Julkisuuslain 6:24§ 23. kohdan
perusteella.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Henkilöstöasia [ei nettiin]
henkilöstöasia, ei nettiin

Kiinteistöjen kuntotarkastukset
Kirkkoneuvosto päätti 29.1.2019 /§12 teettää seurakunnan kaikkiin kiinteistöihin
kuntotarkastukset. Vuodelle 2019 tarkastuksiin ei ole varattu talousarviomäärärahaa.
Talousarviosta päättää kirkkovaltuusto. Kokonaiskustannus olisi n. 30.000-40.000 euroa.
Seurakunnan kiinteistötyöryhmä kokoontui 23.5.2019 keskustelemaan työryhmän kannasta
kuntotarkastusten teettämiseen:
- virastotaloa varten oli saatu kaksi tarjousta kuntotarkastuksista, hinnat (sis. alv)
8543,60 euroa ja 5952,00 euroa. Todettiin tarjoukset liian kalliiksi ko. tarkastuksista
odotettuun hyötyyn nähden
- todettiin, että tarvittavat tiedot virastotalon todennäköisten korjaustarpeiden
selvittämiseksi saadaan teettämällä viemärien kuvaus, vesijohtojen ja lämpöjohtojen
tutkimukset ja ilmanvaihdon säätö erillisinä töinä rakennusalan yrityksillä
- työryhmä ehdottaa muidenkin kiinteistöjen kohdalla kuntotarkastusten sijaan
kohdennettuja kuntotutkimuksia, jotka ovat oletettavasti edullisempia kuin
kuntotarkastukset
- kiinteistötyöryhmä palauttaa asian kirkkoneuvostolle lisätalousarvion käsittelyä
varten tai seuraavan vuoden talousarviokäsittelyyn
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto peruu päätöksensä §12 /29.1.2019 kuntotarkastusten teettämisestä kaikkiin
seurakunnan kiinteistöihin v. 2019.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Lisätalousarviot
Kirkkoneuvoston kokouspalkkioihin on varattu v. 2019 talousarviossa 2500 euroa. Toteuma
kesäkuun loppuun mennessä on 4210 euroa. Kokouspalkkioita korotettiin talousarvion
laatimisen jälkeen. Kokousten lukumääräkin on aiempaa suurempi. Lisätalousarvion tarve v.
2019 on 6100 euroa.
Kirkkoneuvosto hyväksyi 28.5.2019 Kaisa Kaurasen tarjouksen ympäristökatselmuksen
tekemisestä Lopen seurakunnalle 3300 euron hintaan. Asialle ei ole varattu rahaa
talousarvioon.
Vanhan kirkon portaat kaiteineen todettiin keväällä niin huonokuntoisiksi, että
talouspäällikkö päätti puuportaiden ja kaiteen uusimisesta. Lisäksi heinäkuussa toteutettiin
vanhan kirkon pensoittuneen ympäristön raivaus. Yhteensä lisäkustannuksia tuli 4884 euroa.
Hautaustoimen koneiden huoltoihin varattu talousarvio on ylittynyt n. 5400 euroa. Ylitys
johtuu pääasiassa Avant-traktorien korjauskustannuksista.
Kirkkoneuvosto on §51 / 19.3.2019 päättänyt, että Lopen seurakunnan hallinnossa
arvioidaan päätösten ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia.
Ympäristökatselmuksen laatiminen ja vanhan kirkon ympäristön raivaus todennäköisesti
vaikuttavat suotuisasti ympäristöön. Muilla talousarviolisäyksillä ei talouspäällikön arvion
mukaan ole ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle lisätalousarvioita v. 2019:
1. Kirkkoneuvoston kokouspalkkiot 6100 euroa
2. Ympäristökatselmuksen teettäminen 3300 euroa
3. Vanhan kirkon portaat, kaiteet ja ympäristön raivaus 4884 euroa
4. Hautaustoimen koneiden kunnossapitopalvelut 5400 euroa
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Työalaesittelyt ja työalojen avoimet keskusteluillat syksyllä 2019
Kirkkoneuvosto päätti §29 / 13.2.2019 seurakunnan eri työmuotojen esittelystä ja uusien
työntekijöiden esittäytymisestä kirkkovaltuustossa seuraavaa:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto tutustuu seurakunnan eri työalojen
toimintaan seuraavasti:
2 / 2019 Lapsi- ja perhetyö, varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö
3 / 2019 Diakonia, lähetystyö ja partio
4 / 2019 Kirkkoherranvirasto, taloustoimisto ja KIPA
1 / 2020 Jumalanpalveluselämä, kirkkomusiikki, aikuistyö, tiedotus
2 / 2020 Kiinteistö- ja hautaustoimi sisältäen suntion työn, leirikeskus
3 / 2020 Metsätalous
4 / 2020 yhteistyökumppaneiden toteuttamat toiminnot (sairaalasielunhoito, palveleva
puhelin, atk-palvelut ym.)
Työalaesittelyjen yhteydessä kutsutaan seurakunnan uudet työntekijät esittäytymään
kirkkovaltuustossa.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Samassa kokouksessa §28 / 13.2.2019 todettiin, että aiemmin kirkkoneuvoston toimikausien
ajaksi perustettuja toimikuntia ei perusteta toimikaudelle 2019-2020:
Kirkkoneuvosto ei perusta toimikuntia kaudelle 2019-2020. Kirkkoneuvosto kutsuu
työntekijät ja kustakin työalasta kiinnostuneita seurakuntalaisia keskustelemaan kunkin
työalan toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä kirkkoneuvoston kokouksiin
seuraavasti:
Palvelu
2.4.
sekä 17.9.
Kasvatus 9.4.
sekä 8.10.
Julistus
17.4.
sekä 1.10. [ajankohta siirtyy valtuuston kokousaikataulusta
johtuen > 23.10.]
Kirkkoherra voi kirkkoneuvoston puheenjohtajana tarvittaessa muuttaa ajankohtia.

Huhtikuun kirkkovaltuustossa kirkkoherra ajatteli, että kirkkovaltuuston työalaesittely tuntui
jossain määrin ”kertaukselta” sille, mitä oli noin kahta viikkoa aikaisemmin keskusteltu
neuvoston keskustelutilaisuudessa. Toisaalta kirkkovaltuustossa paikalla ovat myös ne
valtuutetut, jotka eivät ole kirkkoneuvoston jäseniä.
Siksi olemassa olevaa käytäntöä ei ole välttämätöntä muuttaa.
Kirkkoneuvosto päätti 19.3.2019, että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten
yhdenvertaisuusvaikutuksia. Osana asian valmistelua kirkkoherra arvioi, että työalaesittelyt
ja työntekijöiden ja kirkkoneuvoston keskustelutilaisuudet ovat tilanteita, jotka edistävät
sekä luottamushenkilöiden että seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia seurakunnan
toimintaan. Siksi työalaesittelyjä ja keskustelutilaisuuksia on syytä jatkaa, tai jos niitä
vähennetään, huolehtia muilla tavoin seurakuntalaisten riittävistä mahdollisuuksista
osallistua toiminnan suunnitteluun.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Työalaesittelyjä kirkkovaltuustossa ja keskustelutilaisuuksia kirkkoneuvoston,
työntekijöiden ja seurakuntalaisten kesken jatketaan syksyllä 2019 kirkkoneuvoston
aiempien päätösten mukaisesti.
Päätös: ehdotuksen mukainen. Lisäksi marraskuun kirkkoneuvoston kokouksessa
keskustellaan ympäristökatselmuksen tuloksista.
Hautaus- ja kiinteistötoimen työnjohtajan tehtävä
Hautaus- ja kiinteistötoimen työnjohtajan työsuhde on täyttämättä Lopen seurakunnassa
1.9.2019 alkaen.
Talouspäällikkö on arvioinut seurakunnan työjärjestelyjä yhdessä kirkkoherran,
kausipuutarhurin, hautausmaan kausityöntekijöiden, erityisammattimiesten sekä
kirkkoherranviraston ja taloustoimiston työntekijöiden kanssa. Keskustelujen perusteella
vaikuttaa siltä, että seurakunnan työntekijät pystyisivät järjestelmään työtehtäviä niin, että
työnjohtajan tehtävä voitaisiin jättää täyttämättä Lopen seurakunnassa. Tämä ratkaisu
vaatisi kuitenkin jotakin muutoksia työntekijöiden toimenkuviin.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto antaa talouspäällikölle tehtäväksi neuvotella yhdessä seurakunnan
työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa ratkaisu, jolla seurakunnan työtehtävät
saataisiin hoidettua ilman, että työnjohtajan tehtävää täytetään.
Kirkkoneuvosto päättää työntekijöiden uusista toimenkuvista neuvottelujen jälkeen tehtävän
ehdotuksen perusteella.
Päätös: ehdotuksen mukainen.
Muut asiat
Aimo Alho ehdotti, että Kesijärven rantasaunalle rakennettaisiin loivempi tie.
Kirkkoneuvosto keskusteli kesän 2019 aikana seurakuntalaisilta tulleesta palautteesta.
Aimo Alho poistui kokouksesta klo 20.05. Pöytäkirjantarkastajaksi § 121 alkaen valittiin
Minttu Auvinen.
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsi-, ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutusten
arvioinnista (Liite 122a) ja muutoksenhakuohjeet (liite 122b) ja päätti kokouksen klo 20.32

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Liite 122a
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:
109§
110§
111§
112§
113§
115§
117§
120§
121§
122§

Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
[Testamenttiasia, ei nettiin]
Kiinteistöjen kuntotarkastukset
Hautaus- ja kiinteistötoimen työnjohtajan tehtävä
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:
114§
116§
118§
119§

Puukaupat
[Henkilöstöasia, ei nettiin]
Lisätalousarviot
Työalaesittelyt ja työalojen avoimet keskusteluillat syksyllä 2019

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

Liite 122b
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

20.8.2019

§122

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: 109-113, 115, 118, 120-122
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: 114, 116, 117, 119
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: 114, 116, 117, 119
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

