LOPEN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
Kokousaika:
Kokouspaikka:

ASIALISTA/KOKOUSKUTSU
Nro 4/2021

sivu 1

Tiistai 23.3.2021 klo 18.00
Seurakuntasali, Lopen kirkko, Pilpalantie 1, Loppi

Kokouksen aluksi klo 18.00 alkaen keskustellaan seurakunnan julistuksen toiminnoista.
Koronarajoituksista johtuen keskustelu toteutetaan siten, että kirkkoneuvoston kokoukseen paikan
päällä osallistuvat voivat olla läsnä seurakuntasalissa, mutta muut osallistuvat etänä.
Kirkkoneuvoston varsinainen kokous alkaa välittömästi keskustelutilaisuuden jälkeen.
Kokouspalkkiota maksetaan 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
Työalaesittelyt kirkkovaltuustossa
Vuosilomat
Henkilöstöasia [ei nettiin]
Testamenttiasia [ei nettiin]
Salaiseksi julistettu asia
Toivomusponsi metsäalueen määräaikaisesta suojelusta
Haudan A2 ,211 C-E haltijan muutos
Muut asiat
Kokouksen päätös
Lopella 16.3.2021
Tuomas Hynynen, kirkkoherra, puheenjohtaja
Kokouskutsu ja asialista on lähetetty jäsenille postitse 16.3.2021
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 25.3.-9.4.2021 viraston aukioloaikoina. Kirkkoherranvirasto on avoinna
ma-pe 9.00-12.00.
Tämä kuulutus on pidetty nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 16.3.-9.4.2021

Pirjo Kuuluvainen

LOPEN SEURAKUNTA
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA
Nro 4/2021

Aika

Tiistai 23.3.2021 klo 18.50 - 19.53

Paikka

Seurakuntasali, Lopen kirkko, Pilpalantie 1, Loppi
Paikalla läsnä etä- Poissa
yhteyksin

Tuomas Hynynen,
khra, puheenjohtaja
Teppo Kenttämies,
varapuheenjohtaja
Minttu Auvinen
Seppo Kuparinen
Kalevi Nevanpää
Arja Niemi
Sari Paalijärvi
Johanna Siivonen
Sakari Vuorinen

Henkilökohtainen varajäsen

Paikalla läsnä etäyhteyksin

Poissa

x

Aimo Alho

x

Riina Rautiainen
Asko Niemelä
Pieti Muhonen
Marja-Leena Kuparinen
Anne Lukana
Maria Leino
Ari Salomaa

x
x
x
x
x
x
x

Paikalla läsnä etä- Poissa
yhteyksin

Muut osallistujat
Outi Siirola,
kirkkovaltuuston pj.
Jarno Hatakka,
kirkkovaltuuston varapj.
Pirjo Kuuluvainen,
talouspäällikkö
Asiat

sivu 2

x
x
x

§ - § 56 - 69

Allekirjoitus

Pöytäkirjan
tarkastus

Allekirjoitukset
Muutoksenhaku

Teppo Kenttämies
puheenjohtaja
Lopella 23.3.2021

Pirjo Kuuluvainen
sihteeri §56-§62, §64-69

Minttu Auvinen
sihteeri §63

Arja Niemi
Seppo Kuparinen
Kirkkolain 24. lukuun ja muuhun lainsäädäntöön perustuvat muutoksenhakuohjeet
liitteenä
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Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.50 ja kirkkoherra piti alkuhartauden
kokousta edeltäneen keskustelutilaisuuden alussa.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
15.3.2021 voimaan tulleen kirkkolain muutoksen myötä kirkkoneuvoston kokouksessa voi
olla läsnä myös etäyhteyksien kautta.
Kirkkolain 7:3§ (15.3.2021 alkaen) Päätöksentekotavat ja sähköinen kokous
Toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa tai sähköisessä
toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous).
Sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa
näkö- ja ääniyhteydessä. Sähköisessä kokouksessa seurakunnan tai seurakuntayhtymän tulee huolehtia
tietoturvallisuudesta ja siitä, että salassa pidettävät tiedot eivät ole ulkopuolisten saatavilla.
Kirkkolain 7:4§ (15.3.2021 alkaen) Päätösvaltaisuus, äänestäminen ja vaalit
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.
Toimielimessä äänestetään esityksestä ja kaikista kannatetuista vastaehdotuksista asettamalla kaksi
kerrallaan vastakkain siten, että vastaus "jaa" tai "ei" ilmaisee enemmistön kannanoton.
Vaali toimitetaan enemmistövaalina. Kahta tai useampaa luottamushenkilöä valittaessa on kuitenkin
noudatettava suhteellista vaalitapaa, jos sitä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että he suhteellisessa
vaalissa voisivat saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan. Vaali voidaan toimittaa suljetuin lipuin
sähköisessä kokouksessa vain, jos vaalisalaisuus on turvattu.

Kirkkohallitus ohjeistaa yleiskirjeessä 6/2021, että pöytäkirjaan merkitään, ketkä
osallistujista ovat läsnä varsinaisella kokouspaikalla ja ketkä sähköisesti.
On huomioitava, että Lopen seurakunnalla ei toistaiseksi ole järjestelmää, jolla sähköisessä
kokouksessa voitaisiin toimittaa vaali suljetuin lipuin Kirkkolain 7:4§ tarkoittamalla tavalla.
Mikäli suljettua lippuäänestystä vaaditaan Kirkkolain 7:4§ mukaisesti jossain asiassa, asia
jätetään pöydälle seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
Päätösehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: todettiin.

Pöytäkirjantarkastajat:

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

Kirkkoneuvosto päätti 9.2.2021, että pöytäkirjan tarkastusvuoro kulkee neuvoston nimilistan
mukaisessa järjestyksessä. Jäsenen ollessa poissa varajäsen tulee hänen sijaansa. Mikäli
kirkkoneuvoston jäsen on esteellinen jossain asiassa tai varapuheenjohtaja johtaa jonkun
asian käsittelyä, hän ei toimi sen kokouksen pöytäkirjan tarkastajana.
Päätösehdotus:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kirkkoneuvoston nimilistan järjestyksen perusteella
Sari Paalijärvi ja Johanna Siivonen.
Päätös: pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Niemi ja Seppo Kuparinen.

Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston päätöksen §17 / 9.2.2021 mukaisesti varapuheenjohtaja Teppo Kenttämies
johtaa puhetta kirkkoneuvoston kokouksissa kaudella 2021 - 2022.
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, jotka on lähetetty kirkkoneuvostolle sähköpostilla.
Kirkkoherran päätös 13/2021
Talouspäällikön päätökset 7-10/2021
Kirkon muutostyön suunnittelukokous 1.3.2021
Kirkon peruskorjauksen suunnittelutyöryhmä 11.3.2021
Kirkkohallitus, virastokollegio 25.3.2021, Lopen seurakunnan ympäristödiplomi
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Työalaesittelyt kirkkovaltuustossa
Seurakunnan eri toiminnot ovat aiemmilla valtuustokausilla ja kirkkoneuvoston
toimikaudella 2019-2020 esittäytyneet kirkkovaltuustossa. Valtuutetuilla on ollut
mahdollisuus kysyä ja keskustella eri toiminnoista esittelyn yhteydessä.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Aiemmilla valtuustokausilla uusia työntekijöitä on pyydetty esittäytymään kirkkovaltuuston
kokouksiin.
Molemmat käytännöt ovat kirkkoherran arvion mukaan osoittautuneet toimiviksi.
Korona-aikana osa esittelyistä on kuitenkin jäänyt pois kokousten keston minimoimiseksi.
Kirkkolain mahdollistaessa sähköiset kokoukset myös työalaesittelyt ja uusien
työntekijöiden esittäytyminen voidaan hoitaa tarvittaessa etäyhteyksin.
Vuonna 2022 pidetään kirkkoherran arvion mukaan vain kolme kirkkovaltuuston kokousta.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto tutustuu työalojen toimintaan seuraavasti:
2 / 2021 Kiinteistö- ja hautaustoimi sisältäen suntion työn, leirikeskus
3 / 2021 Kirkkoherranvirasto, taloustoimisto ja KIPA
4 / 2021 yhteistyökumppaneiden toteuttamat toiminnot (sairaalasielunhoito, palveleva
puhelin, keskusrekisteri, atk-palvelut ym.) sekä metsätalous
1 / 2022 Jumalanpalveluselämä, kirkkomusiikki, aikuistyö, tiedotus
2 / 2022 varhaiskasvatus, varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö, partio
3 / 2022 Diakonia, lähetystyö
Työalaesittelyjen yhteydessä kutsutaan seurakunnan uudet työntekijät esittäytymään
kirkkovaltuustossa.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Vuosilomat
Viranhaltijat ja työntekijät ovat esittäneet kesälomatoiveensa lomakaudelle 2.5.-30.9.2021
liitteessä 62a.
Lomalistaan on merkitty vuosilomien lisäksi työntekijöiden anomukset lomarahan
vaihtamisesta lomarahavapaaksi. Esimiehet ovat puoltaneet anomusten hyväksymistä.
Vapaaksi vaihdettavat lomarahavapaat on pidettävä 31.12.2022 mennessä.
Talouspäällikön päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen pappien vuosilomat
2) Kirkkoneuvosto vahvistaa muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden kuin pappien
vuosilomat kaudelle 2.5.-30.9.2021 liitteen 62a mukaisesti
3) Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteeseen 62a merkityt anomukset säästövapaasta ja
lomarahan vaihtamisesta vapaaksi sekä liitteeseen mahdollisesti merkityt
lomarahavapaan ajankohdat. Ellei ajankohtaa ole merkitty, kirkkoneuvosto valtuuttaa
kirkkoherran tai talouspäällikön tekemään siitä päätöksen myöhemmin.
4) Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran ja talouspäällikön päättämään ne
kesälomakauden (2.5.-30.9.2021) lomat sekä talvilomakauden (1.10.2021 – 1.5.2022)
vuosilomat, joita kirkkoneuvosto ei ole päättänyt.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Päätös:
1) jätetään pöydälle.
2) ehdotuksen mukainen.
3) ehdotuksen mukainen.
4) ehdotuksen mukainen.

Henkilöstöasia [ei nettiin]
[…]

Testamenttiasia [ei nettiin]
[…]

Salaiseksi julistettu asia
[…]

2) Kirkkoneuvosto julistaa pykälän 65 ja liitteet 65a – 65b salaiseksi Lain viranomaisen
toiminnan julkisuudesta 6. luvun 24§ 1. mom. 19. kohdan perusteella.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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Toivomusponsi metsäalueen määräaikaisesta suojelusta
Kirkkoneuvosto päätti §34/ 9.2.2021, että seurakunta ei hyväksy Hämeen Ely-keskuksen
tarjousta yksityisen 2,9 ha luonnonsuojelualueen perustamisesta Metso-ohjelman kautta.
Seppo Kuparinen jätti toivomusponnen, että selvitetään 10-20 vuoden määräaikaiset
suojelumahdollisuudet.
Hämeen Ely-keskuksen ylitarkastaja Jari Välijeesiö vastasi talouspäällikön tiedusteluun
määräaikaisista rauhoitusmahdollisuuksista:
” Alueen määräaikainen rauhoittaminen luonnonsuojelutarkoituksiin on vaihtoehto
pakkotoimille (pakkorauhoitus ja lunastus). Teidän tapauksessa on kyse vapaaehtoisesta
metsiensuojelusta, joten pakkokeinot eivät ole käytettävissä. Lait ja määräykset eivät
kuitenkaan estä tekemästä määräaikaista rauhoitussopimusta myös vapaaehtoisessa metsien
suojelussa.
Määräaikaisessa sopimuksessa on hankalaa määritellä oikea korvauksen taso. Hankalaksi
asian tekee, kun pitää pohtia, mitä merkitystä luonnonsuojelun kannalta on puuston pystyssä
säilyttämisessä, jos alue on 10 vuoden kuluttua aukeana. Paljonko siitä ajasta kannattaa
maksaa? Tällä hetkellä Kanta-Hämeen alueella tarjotaan riittävästi kohteita pysyvään
luonnonsuojeluun. Tässä markkinatilanteessa emme pidä tarkoituksenmukaisena
määräaikaisten sopimusten tekemistä Metso-ohjelman tueksi.”

Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen Hämeen Ely-keskuksen vastauksen tiedusteluun
rahoitetuksi ehdotetun 2,9 ha metsäalueen määräaikaisesta suojelusta.
Päätös: ehdotuksen mukainen.

Haudan A2 ,211 C-E haltijan muutos
[yksityistä haudan haltijaa koskeva päätös, ei nettiin]

Muut asiat
Keskusteltiin kirkon korjaussuunnitelmista ja niiden käsittelystä korjausten
suunnittelutyöryhmän kanssa.
Kokouksen päätös
Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan koosteen lapsi-, ympäristö- ja yhdenvertaisuusvaikutusten
arvioinnista (Liite 69a) ja muutoksenhakuohjeet (liite 69b) ja päätti kokouksen klo 19.53

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
56§
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
57§
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
58§
Pöytäkirjantarkastajat
59§
Työjärjestyksen hyväksyminen
60§
Päätöksiä ja muistioita tiedoksi
61§
Työalaesittelyt kirkkovaltuustossa
62§
Vuosilomat
63§
65§
66§
67§
68§
69§

Toivomusponsi metsäalueen määräaikaisesta suojelusta
Haudan A2 ,211 C-E haltijan muutos
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:
64§

Testamenttiasia

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA -OHJEET

Liite 69b

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain (1054/1993) 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä
tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät: 56-61, 66, 68-69
Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto
Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pöytäkirjan pykälät:
62-65, 67
Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot
Viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen evankelis-luterilaisen kirkon
virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa eikä saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai
hallintoriita-asiana ratkaistavaksi, jos hänellä taikka viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa. Edellä mainittua sovelletaan vain viranhaltijaan, joka on jäsenenä sellaisessa
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, tai sen alayhdistyksessä (kirkkolain 6
luvun 72 § 2 momentti).
Pöytäkirjan pykälät:
-OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pöytäkirjan pykälät:
62-65, 67
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Lopen seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite ja postiosoite: Pilpalantie 3, 12700 Loppi
Sähköposti: loppi.seurakunta@evl.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä.
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. Käytettäessä tavallista sähköistä
tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta
näytetä. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Oikaisuvaatimuksen on
oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Sähköinen viesti katsotaan
saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten,
että viestiä voidaan käsitellä.
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.

Pöytäkirjantarkastajat:

Toimeenpano

