LOPEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ASIALISTA/KOKOUSKUTSU
Nro 7/2020

sivu 1

Kokousaika:
Tiistai 22.9.2020 klo 18.00
Kokouspaikka:
Seurakuntasali, Lopen kirkko, Pilpalantie 1, Loppi
Kokouksen aluksi klo 18.00 alkaen keskustellaan kirkkosalissa seurakunnan kasvatuksen
toiminnoista. Kirkkoneuvoston varsinainen kokous alkaa välittömästi keskustelutilaisuuden
jälkeen. Kokouspalkkiota maksetaan läsnäoleville kirkkoneuvoston jäsenille ja valtuuston
puheenjohtajille klo 18.00 alkaen.

Asialuettelo
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
Kiinteistökatselmus 2020 ja investoinnit 2021
Tuohimäen metsätien kunnostus
Aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän jäsen
Kolehtisuunnitelma
Muut asiat
Kokouksen päätös
Lopella 15.9.2020
Tuomas Hynynen, kirkkoherra, puheenjohtaja
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty jäsenille postitse 15.9.2020
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 24.9.-9.10.2020 viraston aukioloaikoina. Kirkkoherranvirasto on avoinna
ma-pe 9.00-12.00.
Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 15.9.-.9.10.2020

Pirjo Kuuluvainen

LOPEN SEURAKUNTA
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
Nro 7/2020

Kokousaika

Tiistai 22.9.2020 klo 19.07 – 19.50

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

Muut osallistujat

Asiat

Läsnä
x
x
x

Poissa Varajäsenet

x
x
x
x
x
x

Outi Siirola,
Kirkkovaltuuston pj.

x

Jarno Hatakka,
Kirkkovaltuuston vpj.

x

Pirjo Kuuluvainen,
talouspäällikkö

x

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

Poissa

x
x
x

§ - § 92 - 102

Allekirjoitus

Seppo Kuparinen
kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Kuuluvainen
sihteeri

Pöytäkirjan
tarkastus

Lopella 22.9.2020

Allekirjoitukset
Muutoksenhaku

Sakari Vuorinen
Minttu Auvinen
Kirkkolain 24. lukuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakuohjeet
liitteenä
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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.07

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 kirkkoneuvoston nimilistan järjestyksen perusteella Sakari
Vuorinen ja Minttu Auvinen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

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 25- 27/2020
Talouspäällikön päätökset 35-44 /2020
Kiinteistötyöryhmän kokousmuistio 8.9.2020

Päätös: ehdotuksen mukainen.
Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kiinteistökatselmus 2020 ja investoinnit 2021
Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 29.1.2019 kiinteistötyöryhmän toimikaudekseen
vuosille 2019-2020. Työryhmän jäsenet ovat Jarno Hatakka, Marja-Leena Kuparinen, Arja
Niemi, Outi Siirola ja Sakari Vuorinen.
Kiinteistötyöryhmään kuuluvat virkansa tai työnsä puolesta kiinteistömestari ja
talouspäällikkö sekä Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikkö.
Kiinteistökatselmus suoritettiin 20.8.2020 ja kiinteistötyöryhmä kokoontui 8.9.2020
päättämään ehdotuksistaan korjauskohteiksi. Liitteenä 97a on kiinteistökatselmuspöytäkirja,
johon on kirjattu kiinteistöittäin havaittuja puutteita sekä korjaus- ja investointiehdotuksia
kustannusarvioineen. Kiinteistötyöryhmän kokousmuistio 8.9.2020 on liitteenä 97b.
Kirkon peruskorjauksen suunnitelmia ei käsitelty kiinteistökatselmuksessa. Kirkon sisä- ja
ulkotilojen peruskorjauksen investoinneista tehdään kirkkoneuvostolle ja valtuustolle
erillinen ehdotus.
Kirkkoneuvosto päätti 19.3.2019, että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten
ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Talouspäällikkö arvioi, että rakennusten
kunnossapito on pitkällä aikavälillä järkevää, taloudellista ja ympäristön kannalta vähiten
kuormittavaa. Samalla voidaan hakea myös suotuisia ympäristövaikutuksia, esim.
energiatalouden parantuessa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen
liitteenä 97a olevan kiinteistökatselmuspöytäkirjan ja päättää vuodelle 2021
korjausinvestoinnit:
- Kesijärven leirikeskus, julkisivuverhouksen uusinta
- Kesijärven leirikeskus, astianpesukone
- Virastotalo, etupihan ovien uusiminen alumiinioviksi
- Hautausmaan huoltorakennus,
- mullansäilytysvarastojen seinät ja katto
- huoltotilan / traktoritallin lattian pinnoitus

40.000 euroa
8.000 euroa
8.000 euroa
15.000 euroa
8.000 euroa

Muut kiinteistötyöryhmän ehdottamat korjaukset eivät ylitä investointirajaa. Ne merkitään
kiinteistöittäin v. 2021 talousarvioon vuosikuluiksi. Vuosille 2022-2023 ehdotetut
investoinnit ja korjaukset merkitään tiedoksi ja niistä päätetään tulevina vuosina.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Tuohimäen metsätien kunnostus
Mhy Kantahäme / Lauri Laaksonen on laatinut liitteenä 98a olevan tieyksikkölaskelman ja
kustannusarvion ja hankekartan Tuohimäen metsätien kunnostamisesta. Kustannusarvio on
yhteensä 25.000 euroa (alv 0 %), josta Lopen seurakunnan osuus tiloilta Kerttulanmaa ja
Rauhala on yhteensä 17.535,05 euroa eli 70,14 % koko arviosta.
Tie on valmistunut 70-80 luvuilla ja sitä on korjattu vuosien varrella vain viemällä soraa
pahimpien vaurioiden paikkaamiseksi. Tien parannussuunnitelmaan sisältyy mutkan
loivennus ja uusi kääntöpiste, jotka palvelisivat erityisesti suurikokoisimpia ajoneuvoja.
Tuohimäen metsätien kunnostaminen sisältyy seurakunnan Maa- ja metsätalouden
talousarvioon vuodelle 2020. Jos toteutus siirtyy seuraavalle vuodelle, ko.
talousarviosumma pitää myös lisätä v. 2021 metsänhoitokuluihin.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä 98a olevan hankekartan, tieyksikkölaskelman ja
kustannusarvion Tuohimäen metsätien kunnostamiseen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän jäsen
Lopen seurakunta on liittynyt Tampereen seurakuntayhtymän ylläpitämään
aluekeskusrekisteriin vuoden 2020 alussa kirkkoneuvoston päätöksellä §128 / 17.9.2019.
Samalla päätöksellä valittiin keskusrekisterin toimintaa koordinoivan yhteistyöryhmän
jäseneksi toimistosihteeri Merja Zetterman, varalle Maija Lindfors.
Yhteistyöryhmä on luonteeltaan kuitenkin enemmän toiminnan rakenteista päättävä kuin
käytännön toimintaa koordinoiva. Useimmat seurakunnat ovat valinneet kirkkoherran
yhteistyöryhmän jäseneksi ja toimistosihteerin varajäseneksi.
Yhteistyöryhmän jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.
Merja Zettermanin virkasuhteen päättyessä Lopen seurakunnan on syytä valita uusi jäsen
yhteistyöryhmään toimikaudelle, joka päättyy 31.12.2020. Samassa yhteydessä voidaan
valita myös yhteistyöryhmän jäsen ja varajäsen toimikaudelle 1.1.2021 – 31.12.2022.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee kirkkoherra Tuomas Hynysen Tampereen aluekeskusrekisterin
yhteistyöryhmän jäseneksi ajalle 23.9.2020-31.12.2020 sekä 1.1.2021 - 31.12.2022.
Varajäseneksi samaan ryhmään samalle ajalle valitaan toimistosihteeri Anita Ruokolainen.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Kolehtisuunnitelma
Kirkkojärjestyksen 2: 8§ perusteella kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista Kirkkohallitus ei ole
määrännyt kirkkolain 22:2§ 1 mom. 9. kohdan perusteella.
Kirkkoneuvoston §50 / 7.4.2020 vahvistamasta kolehtisuunnitelmasta puuttui kokonaan
kolehtikohde 30.8.2020. Kirkkoherran päätöksellä 30.8.2020 kerättiin kolehti Kirkon
ulkomaanavun katastrofirahastolle Beirutin räjähdyksen uhrien auttamiseksi.
Kirkkoneuvosto päätti 19.3.2019, että Lopen seurakunnan hallinnossa arvioidaan päätösten
ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia. Suomalaisessa julkisessa keskustelussa on
esitetty kritiikkiä erityisesti joidenkin kristillisten järjestöjen suhtautumiseen tasaarvokysymyksiin.
Ne kolehtikohteet, joita kirkkohallitus ei ole määrännyt, on valittu kirkkohallituksen
suosittelemista kohteista. Kirkkohallitus pitää siten kaikkia kolehtisuunnitelmassa olevia
kohteita ”hyväksyttävinä”. Kirkkoherra arvioi, että esitetyissä kolehtikohteissa ei ole
ainakaan ilmeisiä yhdenvertaisuusongelmia ja suuri osa kolehtikohteista erityisesti
suosituimpina kirkkopyhinä painottuu humanitaariseen auttamiseen.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 100a mukaisen kolehtisuunnitelman ajalle 1.10.2020
– 31.12.2020.
2. Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehdin keräämisen 30.8.2020 Kirkon ulkomaanavun
katastrofirahastolle Beirutin räjähdyksen uhrien auttamiseksi.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Muut asiat
Keskusteltiin jumalanpalvelusten striimauksista ja saarnatekstien julkaisemisesta.
Kirkon peruskorjaukseen neuvosto ehdottaa projektinjohtajaa.
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsi-, ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutusten
arvioinnista (Liite 102a) ja muutoksenhakuohjeet (liite 102b) ja päätti kokouksen klo 19.50

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Liite 102a

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
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
Tuohimäen metsätien kunnostus
Aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän jäsen
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:
Kiinteistökatselmus 2020 ja investoinnit 2021
100§

Kolehtisuunnitelma

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

Liite 102b
Kokouspäivämäärä

Pöytäkirjan pykälä

22.9.2020

§102

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: 92-97, 101-102
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: 98-100
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: 98-100
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

