LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2019

Kirkkoneuvosto

5.11.2019

Paikka ja aika

Seurakuntakeskuksen sali,
Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja
Tiistai 5.112019 klo 17.30 – 21.30

Läsnäolevat jäsenet

Juhani Korte, puheenjohtaja
Kaisa Aarnio (p.21.15)
Merja Eräpolku
Toivo Haatio (p.19.45)
Simo Jouhi
Jorma Kaira
Anni Lahtinen
Paul Packalén
Irja Salonen (p.21.15)
Esa Sohlberg
Kirsi Oksanen
Raija Urama

Varajäsenet

Iris Virkkilä

Poissaolevat jäsenet

Saila Sutinen

Muut läsnäolevat

Tarja Virtanen, hallintojohtaja
Katri Stick, hallintosihteeri
Erkki Kuusanmäki, Nummen aluepappi (p.21.05)
Raili Rantanen, Sammatin aluepappi
Katri Lahtiluoma, henkilöstöpäällikkö ( p.20.30)
Pekka Huttunen, hautaustoimen päällikkö (p.20.00)
Ilkka Nyman, kiinteistöpäällikkö
Outi Virtanen, taloussuunnittelija (p.20.00)
Päivi Seger, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (s. 19.00)

Kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Todettiin (§221)
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 12.11.2019
Päätökset saavat lainvoiman

27.11.2019

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja

Juhani Korte

Pöytäkirjanpitäjä

Katri Stick
Pöytäkirjan tarkistajat
Iris Virkkilä

Raija Urama

Pykälät 220-248

Pykälät 220-248

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

Sisällysluettelo
220. Alkuhartaus

3

221. Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja asioiden käsittelyjärjestys

3

222. Pöytäkirjan tarkistajien valinta

3

223. Lausunnon antaminen VII seurakuntapastorin viran täytöstä

4

224. Lohjan seurakunnan liittyminen alueellisen keskusrekisteriin

6

225. Varhaiskasvatuksen työjärjestelyjä ja lastenohjaajien työsopimusten muuttamista
koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen

8

226. Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston työjärjestelyjä koskevien
yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen

10

227. Vuoden 2020 talousarvio ja toimintasuunnitelma

11

228. Henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2020

12

229. Henkilöstöasia

14

230. Henkilöstöasia

14

231. Henkilöstöasia

14

232. Henkilöstöasia

14

233. Luottotappioehdotus

15

234. Iloq-järjestelmän lukitusurakoitsijan valinta

16

235. Karjalohjan pappilan rakennusten ja pihapiirin myynti

18

236. Kolehtien ja muiden käteistilitysten käsittelyohje

22

237. Ns. Lindkullan tontin yhteiskäyttösopimus

24

238. 102. Tilintarkastuspalvelut valtuustokaudella 2019-2022

25

239. Itsenäisyyspäivän seppelten laskijoiden valinta

27

240. Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan

28

241. Alueneuvostojen, johtokuntien ja toimikuntien pöytäkirjat

29

242. Lohjan seurakunnan johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot

30

243. Ilmoitusasiat

31

244. Muut asiat

32

245. Vuoden 2020 kirkkokolehdit

33

246. Muut avustukset kirkollisiin tarkoituksiin

49

247. Palvelun toimikunnan varsinaisen jäsenen valinta

50

248. Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen

51

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

§

5.11.2019

Sivu

220-222

328

220. ALKUHARTAUS
Jäsen Merja Eräpolku piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 447.
221. KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. todeta läsnä olevat
2. todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. päättää asioiden käsittelyjärjestyksestä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Todettiin läsnäolijat ja kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Käsittelyjärjestyksen osalta päätettiin käsitellä §245, §246 ja §247 lopuksi.

222. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkistajiksi Saila Sutisen ja Raija Uraman.
Kirkkoneuvoston päätös: Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin jäsenet Iris Virkkilä ja Raija Urama.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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223. LAUSUNNON ANTAMINEN VII SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTÖSTÄ
Lohjan seurakunnassa on ollut haettavana 9.-27.10.2019 VII seurakuntapastorin virka. Viran
täyttää tuomiokapituli seurakunnan lausunnon perusteella (KL 6:11§).
Seurakuntapastorin virasta julkaistiin seuraava hakuilmoitus internetissä osoitteissa www.oikotie.fi,
www.evl.fi, www.lohjanseurakunta.fi ja www.mol.fi.

Lohjan seurakunnassa on haettavana
VII SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA
Viran erityisenä painopisteenä on diakoniapapin tehtävät yhdessä diakonian ammattilaisten
kanssa. Lisäksi seurakuntapastori osallistuu muiden seurakunnan pappien tavoin
jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten, rippikoulutyön ja yleisen seurakuntatyön
tehtäviin.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on pappisvihkimys. Virkaan valittavalta odotamme laaja-alaista
soveltuvuutta seurakuntatyöhön, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä halua työskennellä
yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Eduksi katsotaan diakoniatyön tuntemus. Viran
kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin
kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.
Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaisesti (peruspalkka 2990,95 €/kk).
Lisäksi maksetaan mahdollista henkilökohtaista palkanosaa Kirkon virka- ja työehtosopimuksen
mukaisesti. Tarjoamme hyvät henkilöstöedut, mahdollisuuden lisä- ja täydennyskoulutukseen sekä
kattavat työterveyshuollon palvelut.
Hakemukset lähetetään sähköisesti KirkkoHR -järjestelmän kautta 27.10.2019 klo 15 mennessä.
Haastattelut järjestetään tiistaina 29.10.2019 klo 14 alkaen. Haastatteluun valituille ilmoitetaan
tarkempi ajankohta.
Viran täyttää Espoon hiippakunnan tuomiokapituli antamalla viranhoitomääräyksen seurakunnan
lausunnon perusteella. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus. Virkasuhteeseen
otettaessa voidaan määrätä KL 6:17 §:n mukainen kuuden kuukauden koeaika.
Lisätietoja antaa johtava kappalainen Raimo Kuismanen 15.10.2019 alkaen, p. 044 328 4357,
raimo.kuismanen@evl.fi.
Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 24 hakemusta. Hakemusten perustella päätettiin kutsua
haastatteluun seuraavat kolme hakijaa:
• Järvinen Pirkko
• Pitkänen Kati
• Sundell Camilla
Haastattelut olivat tiistaina 29.10.2019. Kirkkoneuvoston nimeämään haastattelutyöryhmään
kuuluivat kirkkoherra Juhani Korte, johtava kappalainen Raimo Kuismanen, henkilöstöpäällikkö
Katri Lahtiluoma sekä kirkkoneuvoston jäsenet Kirsi Oksanen ja Esa Sohlberg. Kirkkoherra oli
estynyt osallistumasta haastatteluihin.
Viranhakuilmoituksessa asetettujen kriteereiden, työhakemusten ja haastattelujen pohjalta tehdyn
kokonaisarvioinnin perusteella työryhmän yksimielinen ehdotus on, että viranhoitomääräys Lohjan
seurakunnan VII seurakuntapastorin virkaan pyydetään pastori Camilla Sundellille.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Seurakuntatyökokemuksen lisäksi Camilla Sundellilla on laaja koulutus ja työkokemus sosiaalialalta,
joista on hyötyä erityisesti diakonipapin tehtävässä.
Koeaikaa ei ole tarpeen asettaa, koska Camilla Sundell on jo Lohjan seurakunnan palveluksessa
määräaikaisessa virkasuhteessa.
Lisäksi työryhmä päätti ehdottaa, että varalle valitaan pastori Pirkko Järvinen.

Asian valmistelija: henkilöstöpäällikkö
LIITE 1

Hakijayhteenveto

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää lausuntonaan Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että
1) viranhoitomääräys Lohjan seurakunnan VII seurakuntapastorin virkaan annetaan pastori
Camilla Sundellille 1.1.2020 lukien tai sopimuksen mukaan
2) Camilla Sundellille ei aseta koeaikaa
3) varalle valitaan pastori Pirkko Järvinen
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää
4) määritellä Camilla Sundellin tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 2990,95 €/kk vaativuusryhmässä
601.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano
Ote: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, haastattelussa olleet
Tiedoksi: kaikki hakijat

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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224. LOHJAN SEURAKUNNAN LIITTYMINEN ALUEELLISEN KESKUSREKISTERIIN
Kirkkohallitus on linjannut asiakirjassaan DKIR/1006/07.00.01/2018 (Liite x) seuraavasti: vuoden

2022 alusta kirkonkirjojenpidon tehtävät ja väestökirjanpitoon liittyvät toiminnot on keskitetty
aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Rekistereiden keskittämisessä on otettava huomioon
palveleminen ja toiminta sekä suomen että ruotsin kielellä. Keskittäminen mahdollistaa
seurakuntien keskittymisen kirkon perustehtävään.

Kirkkolain 12 luvun 1 §:n mukaan seurakunnat voivat tehdä sopimuksia tehtäviensä yhteisestä
hoitamisesta. Kirkkohallituksen täysitunto on jo 10.11.2015 linjannut, että kirkonkirjojen pito
hoidetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä (Kirkkohallituksen yleiskirje 27/2015)
Perustettavat alueelliset keskusrekisterit voivat muodostua joko seurakuntayhtymien alueelle tai
myös laajemmalle kattaen itsenäisiä seurakuntia. Vuoden 2015 tavoitteena oli, että seurakunnat
tekisivät omaehtoisesti päätöksiä liittymisestä, mutta nykyinen linjaus asettaa tilanteen
huomattavasti tavoitteellisemmaksi. Seurakuntien tulee liittyä johonkin keskusrekisteriin vuoden
2021 loppuun mennessä, jolloin vuoden 2022 alussa väestökirjanpitoon liittyvät toimet tehdään
keskitetysti. Päätökset liittymisestä tulee tehdä kirkkovaltuustoissa kuluvan vuoden loppuun
mennessä.
Aluekeskusrekisterin talousarvio tehdään isäntäseurakunnan tai isäntäseurakuntayhtymän
talousarvion
osana.
Peruslinjauksena
on
se,
että
aluekeskusrekisteri
toimittaa
omakustannushintaan asiakasseurakuntien tarvitsemat, sopimukseen sisällytetyt kirkonkirjojen
pidon tehtävät asiakasseurakuntien käyttöön.
Kustannusten jaon perusteena on asiakasseurakuntien jäsenmäärä, joka lasketaan kutakin
toimintavuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisen päivän mukaisesta jäsenmäärästä. Tällä
hetkellä on sopimuspohjat ovat vielä luonnosasteella (LIITTEET 2). Periaatteena on se, että
rekisteröinti ja tietojenluovutustehtävät tulevat keskusrekisterien tehtäväksi, mutta toimintaa
palvelevat raportointitehtävät ja esimerkiksi tietojenluovutuspyynnöt voidaan tehdä
paikallisseurakunnissa.
Palvelun kannalta Lohjan seurakunta on haasteellisessa tilanteessa, koska rakenteilla olevista
alueellisista keskusrekistereistä vain osa pystyy tuottamaan palvelut molemmilla kotimaisilla kielillä.
Lähimmät alueelliset keskusrekisterit tulevat olemaan Espoossa ja Vantaalla. Molemmilla on oma
haasteensa ottaa vastaan uusia seurakuntia asiakkaikseen suhteellisen nopealla aikataululla.
Lohjan seurakunnan osalta henkilöstöön liittyvät ratkaisut pikemminkin jouduttavat tarvetta liittyä
alueelliseen keskusrekisteriin jo ensi vuoden puolella. Tällä hetkellä Lohjan seurakunnan
henkilöstöstä ei ole kukaan siirtymässä keskusrekisterin palvelukseen. Arvio vuosikustannuksista
liittymisen seurauksena on noin 66.000 €.
Espoon seurakuntayhtymän nykyisen keskusrekisterin edustajien kanssa on päästy siihen
tulokseen, että heillä on valmius ottaa vastaan Lohjan, Vihdin, Siuntion, Karkkilan, Kirkkonummen
ja Kauniaisten seurakunnat. Asianosaisten seurakuntien kirkkovaltuustot ja yhteiset
kirkkovaltuustot tekevät osaltaan päätöksen liittymisestä alueelliseen keskusrekisteriin. Espoon
seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto tekee puolestaan päätöksen kunkin seurakunnan
liittymisestä aluerekisteriin.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle päätettäväksi seuraavat asiat:
1. Lohjan seurakunta liittyy Espoon seurakuntayhtymän ylläpitämään aluekeskusrekisteriin
2. Hyväksyy Espoon seurakuntayhtymän aluekeskusrekisteriä koskevan sopimusluonnoksen ja
johtosääntöluonnoksen
3. valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan varsinaiset sopimukset
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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225. VARHAISKASVATUKSEN TYÖJÄRJESTELYJÄ JA LASTENOHJAAJIEN TYÖSOPIMUSTEN
MUUTTAMISTA KOSKEVIEN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMINEN
Toimintaympäristön muutoksen vuoksi varhaiskasvatuksen työalalla on tarpeen organisoida
toimintaa uudelleen ja samalla muuttaa lastenohjaajien työsopimuksia ja tehtävänkuvia siten, että
ne mahdollistavat työvoiman entistä joustavamman käytön työskentelypaikan ja työajan osalta.
Suunnitelluista muutoksista
yhteistoimintaneuvottelut.

on

käytävä

yhteistoimintalain

6

luvun

33§:n

mukaiset

”Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä 32 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä
johtuvat, työnantajan työnjohtovallan piiriin kuuluvat työntekijöiden asemaan vaikuttavat
olennaiset muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä, töiden järjestelyissä ja työtilojen
järjestelyissä sekä siirrot tehtävistä toisiin sekä säännöllisen työajan järjestelyt, näihin
suunniteltavat muutokset ja aiottujen muutosten vaikutukset säännöllisen työajan alkamiseen ja
päättymiseen samoin kuin lepo- ja ruokailutaukojen ajankohtiin, jollei työnantajaa sitovasta
työehtosopimuksesta johdu muuta.”

Myös kirkon yhteistoimintasopimuksen 2 luvun 3§ 2 mom. edellyttää yhteistoimintaa asioissa, jotka
koskevat henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavia kehittämishankkeita, muutoksia
työtehtävissä, työmenetelmissä taikka tehtävien ja työtilojen järjestelyitä.
Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne on tällä hetkellä seuraava:
• 1 johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka (vaativuusryhmä 503)
• 1 varhaiskasvatuksen ohjaajan virka (vaativuusryhmä 502)
• 2 perhetyöntekijän virkaa (vaativuusryhmä 501)
• 18 lastenohjaajan työsuhdetta (vaativuusryhmä 402)
Lastenohjaajien toimista sijoittuu 12 kantaseurakuntaan ja 6 alueseurakuntiin, tämän lisäksi kolme
lastenohjaajaa toimii ruotsinkielisessä työssä. Varhaiskasvatuksen ohjaajan virka on ollut
vakinaisesti täyttämättä noin vuoden ajan. Viran tehtäviä on hoidettu sisäisin työjärjestelyin.
Päiväkerhoryhmien supistumisen vuoksi lastenohjaajien nykyisiä työsopimuksia on tarpeen
yhdenmukaistaa siten, että ne mahdollistavat jatkossa työvoiman liikkumisen/siirtämisen eri
toimipisteisiin sen mukaan, missä kerhoryhmät toteutuvat ja työvoimaa tarvitaan. Samalla on
tarkoituksenmukaista lisäkoulutuksella varmistaa lastenohjaajien tehtävien sijoittuminen entistä
laajemmin kasvatuksen kenttään, esimerkiksi rippikoulutyöhön tai perhetyöhön.
Työskentelypaikan lisäksi yhteistoimintaneuvottelut koskevat myös lastenohjaajien työajan
sijoittumista työpäivään. Tällä hetkellä työ ajoittuu pääsääntöisesti klo 8-16 välille. Jatkossa on
tarpeen suunnitella työaikaa myös siten, että työtehtävät painottuvat osittain myös
iltapäivään/iltaan sekä viikonloppuihin.
Seurakuntaan on viime vuosina perustettu kaksi perhetyöntekijän virkaa lastenohjaajien toimien
tilalle. Henkilöstörakennetta on edelleen tarpeen kehittää perhetyön suuntaan ottaen huomioon
kasvatuksen kenttä kokonaisuudessaan. Käynnistettävien yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena
turvata vakinaisten työntekijöiden työpaikat työnkuvia muokkaamalla ja lisäkoulutuksella.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Lapsivaikutusten arviointi: Lohjan seurakunnan alueella on toimintaympäristö muuttunut siten, että
syntyvyys on vähentynyt, lasten subjektiivinen päivähoito-oikeus ja esikoulu vie kerholaisia pois
kerhotoiminnasta. Toimintaa on tarkoitus suunnata enemmän perhekeskeisempään suuntaan,
jolloin tavoitetaan paremmin sekä lapset että heidän vanhempansa. Tällä tavalla pystymme
vaikuttamaan paremmin lapsiperheiden arkeen ja mahdollistamme vakinaisten työntekijöiden
työpaikat.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää käynnistää edellä esitetyn suunnitelman mukaiseen muutokseen tähtäävät
yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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226. KIRKKOHERRANVIRASTON JA TALOUSTOIMISTON TYÖJÄRJESTELYJÄ KOSKEVIEN
YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMINEN
Kirkonkirjojenpitoon liittyvä viranomaistoiminta siirtynee Espoon aluekeskusrekisterin hoidettavaksi
1.4.2020 lukien. Muutoksen seurauksena osa kirkkoherranviraston nykyisistä tehtävistä hoidetaan
jatkossa aluekeskusrekisterissä, mikä tarkoittaa isoa muutosta kirkkoherranviraston
työjärjestelyissä ja toimistosihteerien tehtävänkuvissa. Muutos koskee myös osittain
taloustoimiston toimistosihteereiden tehtäväkuvia.
Suunnitelluista muutoksista
yhteistoimintaneuvottelut.

on

käytävä

yhteistoimintalain

6

luvun

33§:n

mukaiset

”Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsiteltävä 32 §:n 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä
johtuvat, työnantajan työnjohtovallan piiriin kuuluvat työntekijöiden asemaan vaikuttavat
olennaiset muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä, töiden järjestelyissä ja työtilojen
järjestelyissä sekä siirrot tehtävistä toisiin sekä säännöllisen työajan järjestelyt, näihin
suunniteltavat muutokset ja aiottujen muutosten vaikutukset säännöllisen työajan alkamiseen ja
päättymiseen samoin kuin lepo- ja ruokailutaukojen ajankohtiin, jollei työnantajaa sitovasta
työehtosopimuksesta johdu muuta.”
Myös kirkon yhteistoimintasopimuksen 2 luvun 3§ 2 mom. edellyttää yhteistoimintaa asioissa, jotka
koskevat henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavia kehittämishankkeita, muutoksia
työtehtävissä, työmenetelmissä taikka tehtävien ja työtilojen järjestelyitä.
Pois siirtyvä osuus työtehtävistä koskee viranomaistoimintoja ja seurakunnan tuotettaviksi jää
valtaosa asiakaspalvelusta, kuten toimitusvaraukset, tila- ja resurssivaraukset, hautaustoimen
toimistopalvelut, sisäisten asiakkaiden palvelu. Tavoitteena on sujuvoittaa seurakuntalaisten
palvelukokemusta muuttamalla palveluprosessia siten, että seurakuntalainen tai muu asiakas asioi
vain yhden tahon kanssa.
Käynnistettävien yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena turvata vakinaisten työntekijöiden
työpaikat työnkuvia muokkaamalla ja lisäkoulutuksella. Kouluttautuminen on jo käynnistetty
ennakoivasti.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää käynnistää edellä esitetyn suunnitelman mukaiseen muutokseen tähtäävät
yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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227. VUODEN 2020 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA
Työntekijät ovat laatineet ehdotuksen vuoden 2020 talousarvioksi, josta on materiaali liitteenä.
Talousarvioseminaari pidettiin 14.9.2019, jolloin käsiteltiin tekstiosat ja lähetekeskustelu.
Vuoden 2020 tuloksen arvioidaan olevan – 714.008 € ja poistoeron ja varausten muutoksen jälkeen
talousarvio on 657.025 € alijäämäinen. Vuosikate on - 96.085 €, ja suunnitelmanmukaiset poistot,
617.923 €, vievät tilikauden 2020 talousarvion vahvasti alijäämäiseksi. Syynä tappiolliseen
talousarvioon ovat paitsi työehtosopimuksesta juontuvat korotukset, niin myös rippikoulutyön
poikkeavan suuri ikäluokka, jolloin rippikouluryhmiä on aikaisempaa enemmän.
Talousarvioesitys vuodelle 2020 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2021 sekä
hautainhoitorahaston talousarvio ovat kirkkovaltuuston käsiteltävänä 26.11.2019.
LIITTEET 3

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. vahvistaa ehdotuksen Lohjan seurakunnan vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 20212022 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
2. vahvistaa talousarvion sitovuustason siten, että ulkoinen toimintakate on sitova
kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden
tehtäväaluetasolla. Investointiosan summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto.
3. vahvistaa Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2020.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kokouksessa pidettiin tauko 20.00 -20.10.
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228. HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2020
Esityslistan liitteenä on vuoden 2020 talousarvioon sisältyvä koulutussuunnitelma Lohjan
seurakunnan henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Koulutussuunnitelman
mukaiseen koulutukseen on talousarviossa varattu yhteensä 35.000 euroa.
Koulutussuunnitelman sisältö noudattaa Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen
kehittämissopimuksen määräyksiä. Sopimus edellyttää työantajalta entistä laajempia henkilöstön
kehittämissuunnitelmia, johon on sisällytettävä
1) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta
2) arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja niiden syistä
3) toimenpiteet ammatillisen osaamisen kehittämisessä henkilöstöryhmittäin
4) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden
työntekijöiden työkykyä sekä
5) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten työntekijöiden
työmarkkinakelpoisuutta
6) miten suunnitelmaa on tarkoitus toteuttaa ja seurata.
Koulutussuunnitelmaa täydentää erillinen täytäntöönpanotaulukko, jossa on nähtävillä henkilöittäin
vuodelle 2020 suunnitellut koulutukset ja niiden kustannukset. Taulukko on koottu työalojen
esimiesten hyväksymistä koulutusanomuksista.
Koulutussuunnitelma on laadittava seurakunnassa, jonka henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti
vähintään 20. Koulutussuunnitelman laatineet seurakunnat voivat saada ammatillisen osaamisen
kehittämistoimiin taloudellista tukea, ns. koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastosta.

Koulutussuunnitelman laatimisprosessi
Esimiesten vastuulla on kartoittaa ja arvioida työalansa henkilöstön ammatillista osaamista ja siinä
olevia kehitystarpeita sekä suunnitella myös henkilötasolla koulutuksiin osallistuminen.
Lähtökohtana on työantajan tarve osaavalle henkilöstölle, joka hoitaa työnsä ja tehtävänsä
mahdollisimman hyvin. Tärkeää on ottaa koulutusten suunnittelussa myös työntekijöiden omat
toiveet ja tavoitteet. Koulutustarpeita ja kehittämisen eri keinoja kartoitetaan henkilöstön kanssa
erityisesti kehityskeskustelujen yhteydessä.
Henkilöstöhallinto koordinoi ja ohjeistaa suunnittelua ja kokoaa yhteisen koulutussuunnitelman
työalojen suunnitelmien pohjalta. Koulutusten anomista ja hyväksymistä ohjaavat yhteiset
periaatteet ja menettelytapaohjeet, jotka kirkkoneuvosto on hyväksynyt.
Koulutussuunnitelma on käsitelty yhteistyötoimikunnassa henkilöstön edustajien kanssa
24.10.2019. Toimikunta esitti lausuntonaan, että muutosjohtamiseen liittyvää esimiesten
ajankohtaiskoulutusta tulisi lisätä esimerkiksi yhteistyössä kirkon koulutuskeskuksen kanssa.
Lisäksi koulutussuunnitelma on käsitelty johtoryhmässä 29.10.2019. Kirkkoneuvosto hyväksyy
koulutussuunnitelman.

Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus
Työantajan kustantama henkilöstökoulutus on pääsääntöisesti luonteeltaan tehtäväkohtaista
ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta. Lähtökohtana ovat kyseisen työalan tehtävät ja niiden
edellyttämä osaaminen nyt ja tulevaisuudessa.
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Valtaosa henkilöstökoulutuksesta toteutetaan käytännössä niin, että seurakunnan työntekijä
lähetetään Kirkon koulutuskeskuksen, Kirkkohallituksen muiden yksikköjen, hiippakunnan tai
muiden koulutuksen järjestäjien tiettynä ajankohtana toteuttamaan henkilöstökoulutukseen.
Osa ammatillisesta jatko- ja täydennyskoulutuksesta toteutetaan räätälöitynä tilauskoulutuksena

seurakunnan omissa tiloissa. Tilauskoulutuksista on saatu hyviä kokemuksia viime vuosina ja sen
käyttö lisääntynyt.
Vuonna 2020 osa täydennyskoulutuksesta toteutetaan myös tekemällä vierailuja toisiin

seurakuntiin muodollisten koulutusten sijaan. Näiden vertaisvierailujen tavoitteena on löytää
sellaisia toimintatapoja, jotka auttavat luomaan uusia ja parempia käytäntöjä omaan työhön/
organisaatioon.

Yhteinen sisäinen koulutus
Oman alan ammatillisen osaamisen lisäksi henkilöstöltä edellytetään entistä enemmän kaikille
yhteistä osaamista kuten oman työn/toiminnan kehittämisosaamista, tieto- ja viestintätekniikan
osaamista, esimies- ja johtamisosaamista sekä työyhteisöosaamista mukaan lukien
työhyvinvointiosaaminen.
Näihin tarpeisiin pyritään vastaamaan muun muassa yhteisellä sisäisellä koulutuksella. Sisäisen
koulutuksen käytännön toteutus tarkentuu toimintavuoden aikana määrärahojen puitteissa.
Vuodelle 2020 on tällä hetkellä suunnitteilla Office365-ohjelmien käyttöön liittyvää koulutusta,
Some-koulutusta sekä Mielenterveyden ensiapukoulutusta.
LIITE 4

Henkilöstön koulutussuunnitelma 2020

Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2020
2. myöntää koulutussuunnitelman täytäntöönpanotaulukossa tarkoituksenmukaiseksi (T)
määritellyn koulutuksen ajaksi työntekijöille virka-/työvapaata täysin palkkaeduin
3. valtuuttaa asianomaisen esimiehen tekemään päätökset niiden koulutusten käytännön
toteutuksesta, joihin on varattu määräraha mutta koulutuksen tarkemmat sisältötiedot puuttuvat
4. valtuuttaa henkilöstöpäällikön tekemään päätökset koulutussuunnitelman muutosesityksistä
hankintavaltuuksiensa puitteissa
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano:
Tiedoksi: koko henkilöstö (Intra)
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229. HENKILÖSTÖASIA
230. HENKILÖSTÖASIA
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233. LUOTTOTAPPIOEHDOTUS
Kirkon Palvelukeskus lähettää nykyisin luottotappioehdotukset kaksi kertaa vuodessa.
Loppuvuodesta luottotappioiksi kirjattavat on ilmoitettava Palvelukeskukseen 29.11.2019
mennessä.
Luottotappioksi kirjaaminen ei välttämättä tarkoita sitä, että saatavan perinnästä luovuttaisiin
lopullisesti, vaan perintätoimia voidaan tarvittavassa määrin jatkaa. Kirjanpitolain mukaan
epätodennäköisesti kertyvät saatavat on kirjattava luottotappioksi. Samalla on hyödyllistä
noudattaa olennaisuuden periaatetta, joten pienten ja epätodennäköisesti kertyvien saatavien
perinnässä on otettava huomioon myös se, että perinnän kustannukset eivät nouse kohtuuttomiksi
saatavan määrään nähden.
Tämän vuoden aikana on kirjattu luottotappioksi (kesäkuu 2018) 8.205,63 €.
Nyt tehdyn listauksen mukaan vuodelta 2019 voidaan kirjata luottotappioksi 2.985,42 €, joiden
periminen kohtuullisin kuluin ei onnistune.
Listaus luottotappioksi esitettävistä saatavista on nähtävänä kokouksessa.
LIITE 5

Luottotappiot (nähtävänä kokouksessa, salassa pidettävä asiakirja)

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä luottotappioksi liitteessä eritellyt saatavat nettomäärältään
2.985,42 €.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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234. iLOQ-JÄRJESTELMÄN LUKITUSURAKOITSIJAN VALINTA
Lohjan kirkkoneuvosto on vuonna 2018 linjannut, että pääosa seurakunnan kiinteistöjen
lukitusjärjestelmistä
tulee
vaiheittain
uusia
elektroniseksi
iLOQ-lukitusjärjestelmäksi.
Lukitusjärjestelmän muutostyöt on ensimmäisessä vaiheessa toteutettu Karjalohjan
alueseurakunnan kiinteistöissä vuoden 2018 aikana. Toteutetun järjestelmän toimintaan on oltu
tyytyväisiä.
Vuoden 2019 talousarvioon on varattu 60 000 euroa lukitusjärjestelmän laajentamiseen
kantaseurakunnan alueella.
Uudistuksen toisessa vaiheessa on päädytty esittämään lukitusjärjestelmän vaihtamista
seuraaviin kolmeen kantaseurakunnan kiinteistöön:
• Lohjan seurakuntakeskus (sis. huoltorakennus ja katokset)
• Lohjan Pyhän Laurin kirkko (sis. kellotapuli)
• Mäntynummen seurakuntatalo (sis. autokatos)
Kohteiden valintaa perustellaan rakennusten ulkopuolisten toimijoiden määrillä,
kiinteistöjen koolla sekä eri käyttäjäryhmien paljoudella.
Tarjouspyynnössä on edellytetty, että lähtökohtaisesti lukitusjärjestelmä tulee olla täysin valmiiksi
asennettu, käytönopastukset annettu ja loppudokumentointi toimitettu 15.1.2020 mennessä.
Lopullinen ja urakkasopimukseen kirjattava aikataulu sovitaan kuitenkin erikseen
urakkaneuvotteluissa.
Kiinteistöpalvelut on pyytänyt 10.10.2019 päivätyllä tarjouspyynnöllä lukitusurakkatarjousta
neljältä iLOQ–järjestelmän valtuutetulta lukkoliikkeeltä. Lukitusurakan hankinta-arvo ei ylitä
kansallista kynnysarvoa eikä se siten ole hankintalain alainen. Hankintaa ei ole ilmoitettu HILMAhankintakanavalla.
Tarjousta on pyydetty seuraavilta lukkoliikkeiltä: Lohjan Lukkopalvelu Oy (Lohja),
Am Security Oy (Lohja), Nykylukko Oy (Karkkila), Hämeen Lukko Oy (Hämeenlinna).
Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tilaaja pyrkii valitsemaan itselleen kokonaistaloudellisesti
edullisimman urakoitsijan. Vertailuperusteeksi on ilmoitettu halvin hinta. Tilaaja on pidättänyt
itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.
Tarjous tuli jättää 23.10 .2019 mennessä.
Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Tarjouksen antaneet ovat toimittaneet vaaditut
tilaajavastuulain edellyttämät todistukset. Molemmat tarjoukset ovat sisällöltään yhteneviä ja
tarjouspyynnön mukaisia.
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Saadut tarjoukset ja tarjoushinnat (sis.alv):
Lohjan Lukkopalvelu Oy (Lohja)
Kohde
Seurakuntakeskus
Pyhän Laurin kirkko
Mäntynummen seurakuntatalo
HINTA YHTEENSÄ

Yksikköhinta
27 733,43
5 711,15
15 583,63
49 028,21

Am Security Oy (Lohja)
Kohde
Seurakuntakeskus
Pyhän Laurin kirkko
Mäntynummen seurakuntatalo
HINTA YHTEENSÄ

Yksikköhinta
28 624,48
5 760,12
14 695,86
49 080,46

Kiinteistöpäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää
valita Lohjan seurakuntakeskuksen, Lohjan Pyhän Laurin kirkon sekä
Mäntynummen seurakuntatalon lukitusurakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti
edullisempana Lohjan Lukkopalvelu Oy urakkahintaan 49 028,21 euroa (sis.alv).
Kiinteistöpäällikön muutettu päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää
valita Lohjan seurakuntakeskuksen, Lohjan Pyhän Laurin kirkon sekä
Mäntynummen seurakuntatalon lukitusurakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti
edullisempana Lohjan Lukkopalvelu Oy urakkahintaan 49 028,21 euroa (sis.alv).
Työt voidaan aloittaa ennen valitusoikeuden päättymistä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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235. KARJALOHJAN PAPPILAN RAKENNUSTEN JA PIHAPIIRIN MYYNTI
Yleistä:
Karjalohjan kirkkoherranpappila on ollut samalla paikalla Lohjanjärven rannassa 1600-luvulta lähtien.
Pappila-tilan koko maapinta-ala on 50,59 hehtaaria ja vesipinta-ala 82,80 hehtaaria. Pappilan pihapiirissä
on päärakennuksen lisäksi luhtiaitta ja autotalli sekä heikkokuntoiset navetta ja puuvaja.
Pappilan päärakennus rakennettiin v. 1828-1830 H.J Svahnin johdolla. Päärakennus ja sen pihapiirissä
olevat luhtiaitta ja autotalli on suojeltu rakennusperintölailla v. 1999. Suojelu kohdistuu kaikkien em.
rakennusten ulkoasuun, jossa kuitenkin ennallistavat tai käytön kannalta tarpeelliset muutokset on
sallittavia. Pappilan päärakennuksen ja luhtiaitan alkuperäinen huonejako ja alkuperäinen tai siihen
verrattava historiallinen kiinteä sisustus (mm. tulisijat) tulee säilyttää. Rakennuksia on korjattava vanhoja
rakennusosia mahdollisimman tarkoin hyväksi käyttäen sekä oikeita materiaaleja ja työtapoja soveltaen.
Rakennuksia, niiden pihapiirejä ja puutarhaa sekä koivukujaa tulee hoitaa, vaalia ja käyttää siten, että
niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Suojeltavissa pihapiireissä voidaan sallia ympäristöön soveltuvaa
uudisrakentamista. Tavanomaista kunnossapitoa lukuun ottamatta on rakennusten korjaus- tai
muutostöille sekä suojeltavaa ympäristöä muuttavia toimenpiteitä harkittaessa hankittava niille
Museoviraston hyväksyntä. Museovirastolla on oikeus antaa tarkempia ohjeita suojelumääräysten
soveltamisesta ja myöntää niistä vähäisiä poikkeamia. Karjalohjan pappilan alue on lisäksi arkeologisen
kiinnostavuuden perusteella määritelty kiinteäksi muinaisjäännökseksi ja alue on osa Karjalohjan
kirkonkylän valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. Aluetta ei ole kaavoitettu.
Mansardikattoisen ja kaksikerroksisen päärakennuksen kerrosala on 361 km². Rakennusta on laajennettu
1950-luvun lopulla kivirakenteisella Karjalohjan seurakunnan arkistotilalla. Toisen kerroksen kaksi
asuinhuonetta on pinnoiltaan alkuperäisessä kunnossa ja pääosa yläkerroksesta on ilman lämmitystä.
Kellarikerrokseen on rakennettu sauna ja pesuhuone sekä öljykeskuslämmityksen vaatimat tekniset tilat.
Varsinaisessa asuinkerroksessa olevat suuri sali (56m²), neljä asuinhuonetta, keittiö ja ruokailutila sekä
eteis- ja wc- ja pesutiloja on pintaremontoitu vuonna 1997. Pääosa ikkunoista on uusittu vuonna 1998
ja vuonna 2010 talon sähköjärjestelmä pääkeskuksineen on uusittu. Rakennus on ollut tyhjillään
syyskuusta 2014 alkaen, jolloin viimeinen vuokralainen irtisanoi vuokrasopimuksensa.
Asuinrakennuksessa on pidetty päällä peruslämpö ja rakennuksen ja pihapiirin kunnosta on huolehdittu
säännöllisin tarkastus- ja huoltokäynnein. Pappilalla on yhteinen vesikaivo kahden naapurikiinteistön
kanssa.
Saostuskaivoihin perustuva jätevesijärjestelmä ei todennäköisesti täytä nykyisiä
viranomaismääräyksiä. Lohjan kaupungilta saadun tiedon mukaan kiinteistö olisi liitettävissä kunnalliseen
vesi- ja viemäriverkkoon. Liittymisen aiheuttamien kustannusten arvioidaan olevan n. 30 000 euroa.
Kiinteistöstä on aiheutunut n. 15 000-18 000 euron vuotuiset käyttökustannukset.
Voimassa olevien määräysten mukaan seurakunnan kiinteistöjen myynti tulee alistaa Kirkkohallituksen
hyväksyttäväksi ennen kaupantekoa. Tulevassa kirkolliskokouksessa on kuitenkin esitys tiettyjen
alistussäännösten purkamisesta. Toteutuessaan tämä saattaa vähentää byrokratiaa ja nopeuttaa
myyntiprosessia.
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Kuntokartoitus:
Raksystems Oy tehnyt päärakennuksen kuntotarkastuksen 16.9.2019.
Ulkoseinärakenteita on
paikallisesti avattu lahovaurioiden toteamiseksi, mutta muutoin kuntotarkastus on tehty pääosin
aistinvaraisin menetelmin.
Kuntotutkimusraportissa on todettu, että rakennuksen rakenteet on toteutettu rakennusajan
vaatimusten mukaisesti, eivätkä siten kaikilta osin vastaa uudemmissa rakennuksissa totuttua tasoa.
Tarkastuksen perusteella tehdyn arvion mukaan rakennuksessa havaittuja puutteita, vaurioita sekä
rakenteellisia riskejä voidaan pitää rakentamisajalle tyypillisistä toteutustavoista ja rakenteiden sekä
järjestelmien ikääntymisestä johtuvina. Yksilöityjä kosteus- ja homevaurioita ei kuntotarkastusraportin
mukaan ole tarkastuksessa löytynyt.
Merkittävimmiksi korjaus-, kunnostus- ja huoltotoimenpiteiksi on raporttiin kirjattu:
• sokkelikivien osittainen oikaisu ja saumaus
• julkisivuverhouksen ja parvekekaiteiden lahoutumat ja maalauskorjaukset
• ikkunoiden ja vesikaton huoltomaalaukset
• räystäskourujen kunnostus ja sadevesien poisjohtaminen
• katon piippujen pellityksen ja katon turvatuotteiden tarkastus/kunnostus
• savupiippujen vieressä olevan yläpohjan palovaurion ja vanhojen vesivuotojälkien tarkastus/
kunnostus
• kellarikerroksen pesuhuoneen ja saunan sekä asuinkerroksen pesuhuone /Wc-tilan kattava
kunnostus
• wc-tilan kunnostus (seinälaatat irti)
• keittiön pienet korjaukset (mm. lieden kaatumissuoja, lattian palosuojaus tulisijan edessä)
• asuinhuoneiden ja kattilahuoneen oven korvausilmaventtiileiden puutteet
Kuntotarkastusraportissa merkittävimmiksi jatkoselvitystarpeiksi on kirjattu:
• kulkuyhteyden toteuttaminen ryömintätilaan ja alapohjan alapinnan tarkastaminen
• ryömintätilan maapohjan puhdistaminen ja tuuletuksen parantaminen
• kosteusjälkiin perustuva rakenteiden tarkastaminen yläkerran eteläisen ikkunan alla
• öljysäiliön kunnon tarkastaminen
• kassahuoneen tarkastaminen (kuntotarkastaja ei päässyt tilaan)
• ulkoeteistilassa havaitun mikrobiperäisen hajun syyn selvittäminen
• vesilaitteiden tarkastaminen (vesijohdon pääsulku kiinni tarkastushetkellä)
• jätevesijärjestelmän viranomaisvaatimusten selvittäminen
• sähköjärjestelmien vanhimpien osien uusimistarpeen selvittäminen
• ulkoverholaudoituksen takana olevien hirsirakenteiden näytekairaukset
Myytäväksi esitetyn kiinteistön hinta-arvio sekä määräalan pinta-ala vaihtoehdot
Maanomistajien Arviointikeskus Oy/Antti Orama on laatinut 22.10.2019 päivätyn arviolausunnon
myyntihinnasta. Lausunnossa on arvioitu kohteen kansainvälisen arviointistandardin (IVS) mukaista
markkina-arvoa. Tällä tarkoitetaan hintaa, joka todennäköisesti maksettaisiin kahden toisistaan
riippumattoman osapuolen välillä vapaaehtoisessa riittävän markkinoinnin jälkeen tapahtuvassa
kaupassa.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

5.11.2019

§

Sivu

235

348

Kiinteistöpalvelut on käynyt ennakkoneuvotteluja Lohjan kaupungin kaavoitusinsinöörin kanssa
myytäväksi esitettävän määräalan pinta-alasta ja muista myyntiin vaikuttavista seikoista. Neuvotteluissa
on nousut esiin kaksi vaihtoehtoa:
Vaihtoehto 1 (VE1/Suppea rajaus)
VE1-vaihtoehdossa myytäväksi esitetyn määräala muodostuisi olemassa olevan pappilan pihapiiristä/
puutarhasta. Tontin pinta-alaksi muodostuisi n. 1,1 ha. Pihapiirin sivuitse kulkeva tie / polku mahdollistaa
rantaoikeuden (uimapaikka/venevalkama) tarjoamisen ostohalukkuuden lisäämiseksi.
Arviointilausunnossa on myynnin kohdetta (VE1) verrattu Karjalohjalla neljään vuosina 2015-2019
tehtyyn rantaan rajoittumattoman asuinrakennuspaikan kauppaan. VE1 määräalan yksikköhinnaksi on
arvioitu 4,5 €/ m² jolloin maapohjan arvo olisi pyöristettynä 50 000 euroa. Päärakennuksen hinnan on
arvioitu olevan 146 000 euroa ja pihapiirin muiden rakennusten yhteensä 10 000 euroa.
VE1 myyntihinnan on siten arvioitu olevan yhteensä 206 000 euroa.
Vaihtoehto 2 (VE2 / Laaja rajaus)
VE2- vaihtoehdossa myytävä määräala ulottuisi kapeana kaistaleena Lohjanjärven rantaan asti. Määräalan pinta-ala olisi n. 1,7 ha. Tässä vaihtoehdossa ostajalla olisi halutessaan mahdollisuus rakentaa
myytävälle määräalalle olemassa olevien rakennusten lisäksi lomarakennus (enintään 150 k-m²).
Arviointikeskus Oy:n selvityksen mukaan Lohjanjärven rannalla tehdyissä lomarakennuspaikkojen
kaupoissa viimeisen viiden vuoden aikana keskiarvohinta on ollut 125 000 euroa.
Arviointilausunnossa VE2- myyntihinta muodostuu seuraavasti:
Pappilan pihapiiri
50 000 €
Omarantainen lomarakennuspaikka 130 000 €
Olemassa olevat rakennukset
156 000 €
VE 2 Yhteensä
336 000 €
Kohde on herättänyt orastavaa kiinnostusta ja kohdetta on esitelty kuluvan vuoden aikana muutamalle
yksityiselle henkilölle. Hyvän hallintotavan mukaisesti kohde tulee asettaa julkiseen myyntiin, jotta
kaikilla olisi yhtäläinen mahdollisuus kiinteistön ostamiseen. Lohjan alueella toimivilta
kiinteistönvälittäjiltä pyydetään tarjoukset myyntitoimeksiannosta.
LIITTEET 6 Karjalohjan pappilan hinta-arvio, kuntoarvio
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. käynnistää Karjalohjan Pappilan myyntiin joko vaihtoehdolla VE1 (Suppea rajaus) mukaisena n.
1,1 hehtaarin määräalana.
2. valtuuttaa hallintojohtajan tai kiinteistöpäällikön kilpailuttamaan ja valitsemaan
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen kiinteistövälittäjän sekä tekemään
muut myynnin edellyttämät toimenpiteet
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Kiinteistöpäällikön muutettu päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää
1. käynnistää Karjalohjan Pappilan myyntiin joko vaihtoehdolla VE1 (Suppea rajaus) mukaisena n.
1,1 hehtaarin määräalana tai V2 (Laaja rajaus) mukaisena n. 1,7 hehtaarina määräalana.
2. valtuuttaa hallintojohtajan tai kiinteistöpäällikön kilpailuttamaan ja valitsemaan
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen kiinteistövälittäjän sekä tekemään
muut myynnin edellyttämät toimenpiteet

Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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236. KOLEHTIEN JA MUIDEN KÄTEISTILITYSTEN KÄSITTELYOHJE
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto on 15.11.2016 hyväksynyt kolehtien ja muiden käteistilitysten
käsittelyä koskevan ohjeen.
Ohjetta on tarpeen muuttaa pankin konttorien lakkauttamisen vuoksi. Kolikoita sisältäviä käteisvaroja ei
voi enää vuoden vaihteen 2019-2020 jälkeen käsitellä pankin konttoreissa, vaan on etsittävä muut tavat
tilittää käteisvaroja ja kolehteja.
Jäljelle jäävät vaihtoehtoisesti joko rahahuoltokuljetuksen käyttäminen, talletusautomaatin käyttäminen
tai rahojen vieminen pankkien yhteiseen yösäilöön. Ulkopuolisen palveluntuottajan hoitama
rahanhuoltokuljetus tulee aivan liian kalliiksi ottaen huomioon pitkät välimatkat. Talletusautomaatin
käyttö koetaan turvattomaksi, koska siinä rahamäärä on hetkellisesti ulkopuolisten nähtävissä talletusta
tehtäessä. Lisäksi talletusautomaatti edellyttää tunnistautumista joko pankki- tai talletuskortin
muodossa. Näin ollen talletustapahtuma ei tapahdu aivan hetkessä.
Parhaimmaksi vaihtoehdoksi koettiin pankkien yhteisen yösäilön (sijaitsee osuuspankin konttorin
ulkoseinässä) käyttäminen, jolloin varojen käsittely ei tapahdu ulkopuolisten nähden. Kuukausimaksu on
5 €/kk ja tilityksistä peritään 2,50 €/tilitys ja lisäksi 0,04 € seteli ja 0,05 €/kolikko.
Kolehdit ja muut käteistilitykset kootaan alueseurakunnista viikoittain ja tuodaan taloustoimistoon
sinettipussiin suljettuna ja varustettuna kolehtikuitilla tai muulla tositteella toimitettavaksi yösäilöön
kerran viikossa. Kolehdit ja muut käteistilitykset on laskettava tarkasti, myös kaikki kolikot,
lähtöpaikoissa, että tiedetään varmasti mistä rahamäärästä ja käyttötarkoituksesta on kysymys. Erityistä
huomiota on kiinnitettävä kolehtikuitin/muun tositteen mukana olemiseen ja oikeellisuuteen. Rahat
lasketaan uudelleen taloustoimistossa ja varat yhdistetään yhteen yösäilöön toimitettavaksi.
Diakoniaruokailuista kertyvät korvaukset tilitetään arvonlisäverokäsittelyn vuoksi erillisinä.
Käteisvaroja voi kertyä erilaisista tilanteista:
•
jumalanpalveluskolehdit
•
muista tilaisuuksista kerätyt kolehdin luonteiset varat (esim. joululaulu –tilaisuudet)
•
vapaaehtoiset kahvikolehdit yms.
•
myyjäistulot
Tilityksen toteuttamiseksi tarvitaan aina sinetöitävä pussi ja pankkisiirtolomake.
Kaikki
käteisvarat
tilitetään
sinetöidyssä
pussissa
taloustoimistoon.
Pussiin
laitetaan
pankkisiirtolomakkeen 1. osa, jossa on selitteenä maininta siitä, missä ja milloin pidetyssä tilaisuudessa
varat on kerätty, kokonaiseuromäärä ja lisäksi maininta mihin tarkoitukseen on kerätty. Pussi toimitetaan
taloustoimistoon. Pankkisiirtolomakkeen 2. osa jää varojen käsittelijöille kuitiksi. Varojen käsittelyyn
osallistuu aina vähintään kaksi henkilöä, jotka varmentavat tilityksen nimikirjaimillaan.
Jumalanpalveluskolehdit:
Kolehtivihkoon täytetään tiedot ja allekirjoitetaan ne. Myös tilityspussin numero merkitään vihkoon.
Kolehtivihkosta irrotetaan kopiosivu ja laitetaan mukaan sinettipussiin.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Sinetöidystä pussista irrotetaan tunnistenumeron sisältävä 1. lipuke ja liitetään kolehtivihkon yhteyteen
ja toimitetaan taloustoimistoon. Toinen lipuke ja kolehtivihon 2. osa jää varojen käsittelijöille kuitiksi.
Kolehtivihkoon liitettävään lipukkeeseen merkitään kolehtia käsitelleiden henkilöiden nimikirjaimet, joita
tulee aina olla kaksi. Allekirjoittaneet vastaavat kolehdin asianmukaisesta käsittelystä.
Ennen kolehtivarojen sulkemista sinettipussiin niiden valvominen on järjestettävä siten, että kukaan ei
käsittele varoja yksin eikä varoja jätetä missään vaiheessa valvonnatta. Sinetöidyt rahapussit säilytetään
kassakaapissa ja kantaseurakunnan alueella kerätyt kolehdit toimitetaan viivytyksettä seuraavana
arkipäivänä taloustoimistoon. Alueseurakunnista sinetöidyt pussit toimitetaan erikseen sovittavalla
tavalla taloustoimistoon.
Muut rahatilitykset
Kerätyt varat lasketaan, suljetaan pussiin, johon laitetaan mukaan pankkisiirtolomakkeen 1. osa
täytettynä ja varmennettuna allekirjoituksin. Pussi toimitetaan taloustoimistoon. Pankkisiirtolomakkeen
2. osa jää varojen käsittelijöille kuitiksi.
Vapaaehtoiset tilaisuuksissa, joissa ei ole paikalla seurakunnan työntekijää
Kun vapaaehtoinen työntekijä tulee hakemaan avainta virastolta, hänelle annetaan tilityspussi ja
pankkisiirtolomake mukaan, samoin ohje rahojen käsittelystä. Vapaaehtoistyöntekijä palauttaa
sinetöidyn pussin taloustoimistolle.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtien ja muiden käteistilitysten käsittelyohjeen noudatettavaksi 1.12.2019
lukien.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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237. NS. LINDKULLAN TONTIN YHTEISKÄYTTÖSOPIMUS
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt 23.10.2017 § 27 myydä YIT Suomi Oy:lle 4.000 k-m2
rakennusoikeuteen oikeuttavan osan kiinteistöstä 444-4-176-3, ns. Lindkullan tontista. Kirkkohallituksen
virastokollegio on vahvistanut päätöksen 14.2.2019, (6/2019). Kauppahinnan on sovittu olevan 600.000
€.
YIT Suomi Oy on kustannuksellaan ja omalla riskillään suunnitellut tontille rakennuksen, saanut siihen
lainvoimaisen rakennusluvan ja ARA:n lopullisen rahoituspäätöksen. Samoin YIT Suomi Oy on saamansa
valtuutuksen nojalla hakenut tontinmittausta ja tonttijaon muutosta, jotta kohteelle saadaan itsenäinen
tontti. Tonttijaon muuttaminen ei ole vielä lainvoimainen, eikä tontinmittausta ole vielä toimitettu.
Tämän vuoksi liitteenä olevassa yhteiskäyttösopimusluonnoksessa ei ole vielä tulevien tonttien
numeroita. Yhteiskäyttösopimus on välttämätön edellytys tonttien mittaamiselle, koska tulevien tonttien
keskinäiset kulku- ja muut oikeudet on oltava järjestettynä ennen kiinteistöjen muodostamista.
Ennen kohteen luovuttamista ostajalle on tarpeen saada myytävä tontinosa itsenäiseksi kiinteistöksi ja
tehdä jäljelle jäävän tontin osan, 2.000 k-m2, ja luovutettavan tontinosan välille yhteiskäyttösopimus,
jolla ratkaistaan pysyvästi maanomistuksesta riippumatta ajo- ja kulkuyhteyttä, autopaikoitusta,
yhteiskäytössä olevia toimintoja ja hulevesien johtamista koskevat kysymykset. Näin varmistetaan jäljelle
jäävän tontinosan käytettävyys ja myytävyys.
Jäljelle jäävää tontin osaa (2.000k-m2) koskeva YIT Suomi Oy:n hyväksi annettu suunnitteluvaraus on
jatkettu ensi vuoden 2020 loppuun (KN 24.9.2019 §194).
Mikäli kävisi niin, että suunnitteluvaraus raukeaisi, eikä johtaisi kiinteistön luovuttamiseen, joudutaan
ilman asianmukaista sopimusta hankalaan tilanteeseen yhteiskäyttöön tarkoitettujen toimintojen
rakentamis- ja ylläpitokustannusten jakautumisen suhteen. Kulkuoikeuksien järjestäminen on lisäksi
ennakkoehto tonttien muodostamiselle.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi YIT Suomi Oy:n kanssa tehtävän
yhteiskäyttöön tarkoitettuja toimintoja koskevan sopimuksen.
Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LIITTEET 7 luonnos sopimukseksi (28.10.2019)
tonttijaon muutosta ja tontin mittausta koskeva hakemus sekä valtakirja
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238. 102. TILINTARKASTUSPALVELUT VALTUUSTOKAUDELLA 2019-2022
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 17 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien
vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko yhden varsinaisen ja yhden
varatilintarkastajan taikka tilintarkastusyhteisön. Seurakuntatalouden tilintarkastajana voi olla vain
rekisteröity JHT- tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, joka määrää päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastajan. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja
riittävän laajan tilintarkastuksen toimittamiseen.
On tarkoituksenmukaisempaa valita tilintarkastusyhteisö toimittamaan tilintarkastusta, koska
yhteisöllä on paremmat mahdollisuudet osoittaa tarvittavaa työvoimaa, esim. sijaistamista
vaativissa tilanteissa. Lisäksi tilintarkastusyhteisöllä on paremmin saatavilla erikoistuneita
henkilöitä tilanteen niin vaatiessa.
Lohjan seurakunnassa on varattu vuosittain tilintarkastukseen kuusi tarkastuspäivää, joita kaksi on
päävastuullisen tilintarkastajan suorittamia ja neljä avustavan tilintarkastajan suorittamia.
Käytännössä aika on riittänyt, mutta ollut melko tiukasti mitoitettu. Tarjoajilta tulee edellyttää, että
tarkastus tapahtuu seurakunnan tiloissa ainakin kahtena eri tarkastusajankohtana (kauden
aikainen tarkastus ja varsinainen tilintarkastus)
Hankinnan arvo koko valtuustokaudelta ei ylitä kansallista hankintarajaa (60.000 €), joten
hankintaa ei tarvitse kilpailuttaa Hilma -järjestelmän kautta. Järjestelmässä voidaan kuitenkin
julkaista ilmoitus siitä, että kilpailutus on käynnissä. Tarjoukset pyydettävä vähintään kolmelta alan
toimijalta. Ainakin seuraavat tilintarkastusyhteisöt voivat tulla kysymykseen:
BDO Audiator Oy
Deloitte Oy
Julkispalvelut EY Oy
KPMG Oy
PwC Julkistarkastus Oy
Revisium Oy
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää käynnistää tilintarkastuspalvelujen vuosia 2019-2022 koskevan
kilpailutuksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LIITTEET 1
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 17/2018 ja sen liitteenä oleva malli ISAE varmennuslausunnosta
sekä malli tarjouspyynnöstä
*******************************************************************
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Määräaikaan 15.3.2019 klo 14.30 mennessä saapui kolme tarjousta. Kaikki tarjoajat täyttävät
kelpoisuuden suhteen asetetut vaatimukset.
Kaksi tarjoajaa, KPMG Oy Ab ja BDO Audiator Oy, oli antanut tarjoukset, jotka ovat hinnaltaan
hyvin lähellä toisiaan. Laatupisteiden osalta nämä kaksi tarjoajaa olivat yhdenveroiset. Kolmas
tarjoaja on selkeästi kalliimpi.

Pisteet
Hinta
Tarjottu tarkastuskokemus
Tarjottu kokemus
Tarjottu osuus tarkastuspäivistä
Yhteensä

KPMG
70
10
10
10
100

BDO
68,5
10
10
10
98,5

REVISIUM
48
10
10
10
78

LIITE 2 Tarjousten avauspöytäkirja
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita KPMG Oy Ab:n toteuttamaan tilintarkastuspalvelut
valtuustokaudella 2019-2022 kokonaishinnalla 14.400 € (alv 0 %).
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano:
Ote Tarjouksen antaneet tilintarkastusyhteisöt
*****************************************************************
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee KPMG Oy Ab:n toteuttamaan
tilintarkastuspalvelut valtuustokaudella 2019-2022 kokonaishinnalla 14.400 € (alv 0 %).
Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LIITE 8

Tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirje

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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239. ITSENÄISYYSPÄIVÄN SEPPELTEN LASKIJOIDEN VALINTA
Lohjan seurakunnan luottamushenkilöt yhdessä Lohjan kaupungin luottamushenkilöiden kanssa
ovat perinteisesti laskeneet seppeleet Itsenäisyyspäivänä ja Kaatuneitten muistopäivänä Lohjan
hautausmailla oleville muistomerkeille erityisen protokollan mukaisesti.
Nyt on valittava Itsenäisyyspäivän seppelten laskijat kantaseurakunnassa Pyhän Laurin kirkon ja
Virkkalan kirkon hautausmaille. Alueseurakunnat vallitsevat hautausmailleen seppeltenlaskijat
alueneuvostojen kokouksissaan.
LIITE 9

Menettelytapaohje kunniakäynneistä Itsenäisyyspäivänä ja Kaatuneitten
muistopäivänä

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Itsenäisyyspäivän 6.12.2019 seppeleen laskijat Pyhän Laurin ja Virkkalan
hautausmaille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi Itsenäisyyspäivän 6.12.2019 seppeleen laskijat Pyhän Laurin ja Virkkalan
hautausmaille seuraavasti:
1. Pyhän Laurin kirkon hautausmaalle jäsen Kirsi Oksanen
2. Virkkalan kirkon hautausmaalle jäsen Paul Packalén

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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SAIRAALASIELUNHOIDON

Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymät ovat irtisanoneet Hyvinkään alueen sairaalasielunhoidon
yhteissopimuksen 1.1.2020 alkaen. Yhteisjohtokuntaan on johtosäännön mukaisesti valittava
jäsenet jäljelle olevaksi kaudeksi muista kuin sairaaloiden sijaintiseurakuntien sopijaseurakunnista.
”Lisäksi muista sopijaseurakunnista kolme suurinta palveluiden käyttäjää valitsevat kukin yhden
jäsenen ja heille henkilökohtaisen varajäsenen johtokuntaan.” Yhteisjohtokunnan johtosääntö
ohessa. LIITE
Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta pyytää Lohjan kirkkoneuvostoa nimeämään jäsen ja
hänelle varajäsen yhteisjohtokuntaan 2020-2022. Valinnasta ja henkilöiden yhteystiedoista
pyydetään ilmoittamaan pöytäkirjan otteella Hyvinkään seurakunnan vs. johtavalle
sairaalapapille.
LIITTEET 10

Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen sairaalasielunhoidon
yhteisjohtokuntaan, sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan johtosääntö

Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto nimeää jäsenen ja hänelle
varajäsenen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan 2020-2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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241. ALUENEUVOSTOJEN, JOHTOKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
•
•

Pusulan alueneuvoston pöytäkirja 5/2019 , LIITE 11
Palvelun toimikunnan kokousmuistio, LIITE 12

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä pöytäkirjat tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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242. LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT
Vallitsevan käytännön mukaan
saatetaan tiedoksi toimielimille.

seurakuntien

johtavien

viranhaltijoiden

päätösluettelot

Lohjan seurakunnan johtavien viranhaltijoiden (kirkkoherra, hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö,
kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö, Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja sekä
seurakunnallisen toiminnan johtavat viranhaltijat) päätösluettelot tuodaan kirkkoneuvoston
kokouksen esityslistan liitteenä tiedoksi otsikkotasoisten listausten muodossa. Tarvittaessa
luottamushenkilöillä on myös mahdollisuus tutustua päätöskohtaisesti koko päätöstekstiin.
Kiinteistöpäällikön päätösluettelokooste 4/2019
6

15.10.2019

Lohjan Pyhän Laurin kirkon
suntio Kari Pölläsen
tehtävänkuvan vastaavaksi
suntioksi.

Päätän muuttaa Lohjan Pyhän Laurin
kirkon suntio Kari Pölläsen tehtävänkuvan
vastaavaksi suntioksi. Tehtävänmuutos on
määräaikainen
alkaen
1.1.2020
ja
päättyen 31.12.2020.
Määräaikaisen tehtäväkuvan
aiheuttamasta palkkausjärjestelmän
vaativuusryhmittelyn muutoksesta
päättää henkilöstöpäällikkö.

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää,
1. ettei se käytä kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun 16 § mukaista otto-oikeuttaan ja
2. merkitä tiedoksi johtavien viranhaltijoiden päätösluettelokoosteet.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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243. ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
• Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2019
Päätökset luettavissa
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen- yleiskirjeet/yleiskirjeet-2019
• Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset
https://www.espoonhiippakunta.fi/paatoksenteko/tiedotteet/
• Diakonian päivitetty perustoimintakuvaus, LIITE 13
• Anomus kirkkokolehdista ELY, LIITE 14
• Anomus kotimaantyöhän/lähetystyöhön ELY, LIITE 15

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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244. MUUT ASIAT

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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245. VUODEN 2020 KIRKKOKOLEHDIT
Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 11/2019, 17.9.2019 mukaan Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun
2§:n nojalla määrännyt, että vuoden 2020 aikana on Turun arkkihiippakunnan sekä Tampereen,
Oulun, Mikkelin, Kuopion, Lapuan, Helsingin ja Espoon hiippakunnissa koottava alla luetellut
kolehdit. Kirkkohallituksen kirje täydennettynä on tässä esittelytekstissä alla.
Lohjan seurakunnan kolehdit kerätään sekä suomenkielisissä messuissa että ruotsinkielisissä
messuissa. Ruotsinkielisten messujen kolehtisuunnitelma tulee kirkkoneuvostolle tiedoksi ja
vahvistettavaksi Svenska direktionin kokouksen jälkeen, se noudattaa vastaava kirkon
ruotsinkielisen työn ja kiertokirjeen ja Porvoon hiippakunnan suosituksia. on liitteenä.
Alueneuvostot päättävät alueseurakuntien kolehdeista. Mikäli heiltä ei tule kolehtisuunnitelmaa,
noudatetaan kantaseurakunnan kolehtisuunnitelmaa. Virkkalan kirkon sunnuntaimessussa klo 13
kolehteja ei pääsääntöisesti kerätä. Kolehtien kohteet on määrätty kirkkohallituksen ja
tuomiokapitulin taholta. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt kerättäväksi kaksi
kolehtia seuraavina päivinä seuraavalla 10.10.2019 tehdyllä päätöksellään ja ne on lisätty
suunnitelmaan:
Hiippakunnalliset kolehdit
Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 11/2019 (17.9.2019) nojalla Espoon hiippakunnan
tuomiokapituli on päättänyt, että vuonna 2020 kannetaan kaksi tuomiokapitulin
määräämää kolehtia seuraavasti:
• • 1.3.2020 (1. paastonajan sunnuntai)
• • 27.9.2020 (17. sunnuntai helluntaista)
Molempina pyhäpäivinä kolehti kootaan:
Espoon hiippakunnan ja sen seurakuntien kansainvälisten yhteyksien
edistämiseen etenkin Espoon hiippakunnan ystävyyshiippakuntien (Skotlannin
episkopaalisen kirkon Edinburghin hiippakunta; Namibian
evankelisluterilaisen kirkon läntinen hiippakunta) kanssa
Lähempiä ohjeita kirkkokolehdeista annetaan yllä sanotussa Kirkkohallituksen
yleiskirjeessä.
Messuissa, joissa kolehdit kannetaan, voidaan käyttää seuraavaa esirukousta:

Herra, meidän Jumalamme, auta meitä työssämme Sinun valtakunnassasi. Rukoilemme
hiippakun-tamme ja kaikkien sen seurakuntien puolesta. Tuomme eteesi seurakuntien
luottamushenkilöt ja vas-tuunkantajat. Rukoilemme hiippakuntavaltuuston ja
tuomiokapitulin sekä piispamme puolesta.
Pyydämme siunaustasi Espoon hiippakunnan ystävyyshiippakunnille, Skotlannin
episkopaalisen kirkon Edinburghin hiippakunnalle sekä Namibian evankelisluterilaisen
kirkon läntiselle hiippakunnalle ja näiden piispoille.
Muista kaikkia seurakuntiemme ja seurakuntayhtymiemme työntekijöitä. Rukoilemme
lähetystyön ja monikulttuurisen seurakuntaelämän puolesta. Tuomme eteesi kaikki ne,
jotka opiskelevat kirkon työhön ja valmistautuvat työhön hiippakunnassamme.
Herra, kuule rukouksemme. Aamen.
Kirkkohallitus edellyttää seurakunnan sijoittavan tiettyihin vuodenaikoihin kolehteja.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Tähän kolehtisuunnitelmaan on ns. vapaat kolehdit ja Kirkkohallituksen määräämät aikaan sidotut
kolehdit on merkitty erikseen suunnitelmaan. Periaatteena on se, että kevätkaudella helmikuusta
huhtikuuhun vapaat kolehdit kerätään Yhteisvastuulle ja muina aikoina pääsääntöisesti lähetystyön
nimikkokohteille. Seurakunnan lähetys- ja kirkkopyhät voivat muuttaa satunnaisesti
kolehtikohteita, joista kirkkoherra tekee erillisen päätöksen.
Suunnitelman värikoodit ovat seuraavat:
Seurakunnan määriteltävissä oleva kolehtipyhä
Kirkkohallituksen ajanjaksoon asetettava kolehti
Nuorten hallitus on tehnyt kirkkoneuvostolle ehdotuksen suomenkielisten päiväjumalanpalvelusten
ulkopuolella niin kutsuttuina vapaina kirkkopyhinä konfirmaatioissa kerättävistä kohteista siten,
että ne kerättäisiin seurakuntamme ystävyysseurakuntien Köbanian ja Sakun seurakuntien hyväksi.
Tätä linjausta on hyvä noudattaa.
Kirkkohallitus on täydentänyt lisäten kolehtisuunnitelman kiertokirjeessään 16/2019, 21.10.2019
ja se on huomioitu suunnitelmaan.
Kirkkohallitus on lisännyt päätöksenä oheen myös useita muita mahdollisia vapaita kolehtikohteita
ja kirkkoherra on saanut sekä sähköpostitse että perinteisen postin kautta useita kymmeniä
ehdotuksia kolehtikohteiksi, jotka merkittänee tiedoksi.
1. Päivään sidotut kolehdit
ke 1.1. Uudenvuodenpäivä

Jeesuksen nimessä

Tammi-maaliskuussa
Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki,
viitenumeroluettelo
su 5.1. 2. sunnuntai joulusta

Herran huoneessa

Seurakuntamme nimikkoläheteille Aitamäen perheelle Venäjän Siperiaan SEKL:n kautta.
ma 6.1.

Loppiainen

Jeesus, maailman valo
Rajoja ylittävä rakkaus - Kolehti raamatunkäännöstyöhön ja seurakuntaelämän
vahvistamiseen mm. Thaimaassa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry,
PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi

su 12.1.

1. sunnuntai loppiaisesta

Kasteen lahja
Gideoneille

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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la 18.1.

Kristittyjen ykseyden rukouspäivä

su 19.1.

2. sunnuntai loppiaisesta, Pyhän Henrikin muistopäivä

363

Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa

Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta. Suomen
Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite 3010.
su 26.1.

3. sunnuntai loppiaisesta

Jeesus herättää uskon

Sakun seurakunnalle Sakun kirkon rakentamiseen.
su 2.2. Kynttilänpäivä

Kristus, Jumalan kirkkauden säteily

Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Vanhemmuuden tukeminen.
Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.
su 9.2. 3. sunnuntai ennen paastonaikaa

Ansaitsematon armo

Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Vanhemmuuden tukeminen.
Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.
su 16.2.

2. sunnuntai ennen paastonaikaa

Jumalan sanan kylvö

Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Vanhemmuuden tukeminen.
Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.
su 23.2.

Laskiaissunnuntai

Jumalan rakkauden uhritie
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastolle, katastrofirahaston valmiuden ylläpitämiseen
hätäavun antamiseksi ihmisten ja luonnon aiheuttamien kriisien uhreille. Kirkon
Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.

su 1.3. 1. paastonajan sunnuntai

Jeesus, kiusausten voittaja
Tuomiokapitulin määräämä kolehtikohde: Espoon hiippakunnan ja sen seurakuntien
kansainvälisten yhteyksien edistämiseen etenkin Espoon hiippakunnan
ystävyyshiippakuntien (Skotlannin episkopaalisen kirkon Edinburghin hiippakunta;
Namibian evankelisluterilaisen kirkon läntinen hiippakunta) kanssa.

su 8.3. 2. paastonajan sunnuntai

Rukous ja usko

Evankeliumiseen median kautta aasialaisille Medialähetys Sanansaattajat ry:n
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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kautta. Medialähetys Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää, FI78 5062 0320 1903 60.
su 15.3.

3. paastonajan sunnuntai

Jeesus, Pahan vallan voittaja

Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Vanhemmuuden tukeminen.
Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.
su 22.3.

Marian ilmestyspäivä

Herran palvelijatar

Kirkon rakentamiseen Faticissa ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien
voimaannuttamiseen Senegalissa Herättäjä-Yhdistyksen kautta. Herättäjä-Yhdistys ry, PL
21, 62101 Lapua, FI44 4747 1020 0016 55.
su 29.3.

5. paastonajan sunnuntai

Kärsimyksen sunnuntai

Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Vanhemmuuden tukeminen.
Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.
su 5.4. Palmusunnuntai

Kunnian kuninkaan alennustie

Puolustamalla vahvemmaksi - Kolehti nuorten koulutukseen ja henkiseen tukeen mm.
Senegalissa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241
Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
ma 6.4.

Hiljaisen viikon maanantai

Jeesus Getsemanessa

Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Vanhemmuuden tukeminen.
Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.
ti 7.4. Hiljaisen viikon tiistai

Jeesus tutkittavana

Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Vanhemmuuden tukeminen.
Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.

ke 8.4. Hiljaisen viikon keskiviikko

Jeesus tuomitaan

Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Vanhemmuuden tukeminen.
Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.

to 9.4. Kiirastorstai

Pyhä ehtoollinen

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Vanhemmuuden tukeminen.
Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.
pe 10.4.

Pitkäperjantai

Jumalan Karitsa

Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Vanhemmuuden tukeminen.
Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.
la 11.4.

Pääsiäisyö

Kristus on voittanut kuoleman
Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Vanhemmuuden tukeminen.
Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.

su 12.4.

Pääsiäispäivä

Kristus on ylösnoussut!
Naisten toimeentulon parantamiseen kehitysmaissa tarjoamalla muun muassa ammatti-,
viljelys- ja yrittäjyyskoulutusta Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210,
00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.

ma 13.4.

2. pääsiäispäivä

Ylösnousseen kohtaaminen
Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Vanhemmuuden tukeminen.
Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.

su 19.4.

1. sunnuntai pääsiäisestä

Ylösnousseen todistajia

Yhteisvastuukeräykselle, joka toteutetaan teemalla: Vanhemmuuden tukeminen.
Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.
su 26.4.

2. sunnuntai pääsiäisestä

Hyvä paimen

Lukutaitoa naisille Afrikassa -ohjelmaan Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa 16
vähemmistökielellä Suomen Pipliaseuran kautta. Suomen Pipliaseura ry, PL 54, 00241
Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 3.5. 3. sunnuntai pääsiäisestä

Jumalan kansan koti-ikävä
Huhti-toukokuussa
Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki, viitenumeroluettelo

su 10.5.

4. sunnuntai pääsiäisestä

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

5.11.2019

§

Sivu

245

366

Taivaan kansalaisena maailmassa

Seurakuntamme nimikkolähetille Maikki Ochiengille Keniaan SLEY:n kautta
su 17.5.

5. sunnuntai pääsiäisestä (Rukoussunnuntai)

Sydämen puhetta Jumalan kanssa

Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla retriittiohjaajia
ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja kirkollisten
kouluttajien kanssa Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta. Hiljaisuuden Ystävät ry, PL 18, 37801
Akaa, FI19 5780 3820 0907 43.
to 21.5.

Helatorstai

Korotettu Herra

Seurakuntamme nimikkokohteeseen Raamatun kääntämiseksi uudelleen Namibiassa SPS:n
kautta.

su 24.5.

6. sunnuntai pääsiäisestä

Pyhän Hengen odotus

Lasten ja nuorten koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa
kunnostamalla kouluja, tukemalla paikallisia opettajia ja hankkimalla opetusmateriaaleja
Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki,
viitenumeroluettelo.
su 31.5.

Helluntaipäivä

Pyhän Hengen vuodattaminen
Kirkon paikallisseurakuntien piirissä toimivien tavoittavien jumalanpalvelusyhteisöjen
tukemiseksi valmennuksella, mentoroinnilla ja tapahtumilla Hengen uudistus kirkossamme
ry:n kautta. Hengen uudistus kirkossamme ry, Otavankatu 1 C 40, 11130 Riihimäki, FI21
2047 1800 1225 24, viite 260206.

su 7.6. Pyhän Kolminaisuuden päivä

Salattu Jumala

su 14.6.

Seurakuntamme nimikkokohteeseen Uzirpurin koulukeskukseen Bangladeshissa Kylväjän
kautta.
2. sunnuntai helluntaista

Katoavat ja katoamattomat aarteet

Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Nuori kirkko ry:n kautta. Nuori kirkko ry,
Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 1203.
la 20.6.

Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä)

Tien raivaaja

su 21.6.

Seurakuntamme nimikkokohteeseen SAT—7 Pars satelliitti televisiotoiminnan tukemiseen
SANSA:n kautta.
3. sunnuntai helluntaista

Kutsu Jumalan valtakuntaan

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Seurakuntamme nimikkolähetille Kambodzhaan ja Laosiin Rowan Clusterin työn
tukemiseen SLS:n kautta
su 28.6.

4. sunnuntai helluntaista

Kadonnut ja jälleen löytynyt
Sana kuuluu kaikille - Kolehti evankelioimistyöhön ja teologiseen koulutukseen mm.
Angolassa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki.
Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi

su 5.7. 5. sunnuntai helluntaista

Armahtakaa!

Seurakuntamme nimikkokohteeseen Namibiaan oppilastyön vahvistamiseen SLS:n kautta.

su 12.7.

Apostolien päivä

Herran palveluksessa
Raamatunkäännöstyöhön kuuden kieliryhmän parissa Afrikassa ja Aasiassa Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry:n kautta. Suomen Evankelisluterilainen
Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI83 8000 1501 5451 08, viite 60202.

su 19.7.

7. sunnuntai helluntaista

Rakkauden laki

Seurakuntamme ystävyysseurakunnalle Köbaniaan, Unkariin
su 26.7.

Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä)

Kirkastettu Kristus

Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen kehitysmaissa muun
toimeentulomahdollisuuksia parantamalla Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.

muassa
Kirkon

su 2.8. 9. sunnuntai helluntaista

Totuus ja harha

Seurakuntamme nimikkoläheteille Jaakko Knuutilan ja Vaula Veiralan työn tukemiseen
Senegalissa SLS:n kautta.

su 9.8. 10. sunnuntai helluntaista

Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa

Koulutus-, seurakunta- ja diakoniatyöhön eteläsudanilaisten pakolaisten keskuudessa
Ugandassa Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta. Suomen Luterilainen
evankeliumiyhdistys SLEY ry, PL 184, 00181 Helsinki, FI13 8000 1500 7791 95.
su 16.8.

11. sunnuntai helluntaista

Etsikkoaikoja

Touko-syyskuu
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan
Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki, viitenumeroluettelo
12. sunnuntai helluntaista

tukemiseen,

Itsensä tutkiminen

Kansan Raamattuseuran koulutuspalveluille, erityisesti seurakuntia ja seurakuntalaisia
varustavan ja rohkaisevan "Kotipaikkakuntamme parhaaksi" -hankkeen toteuttamiseksi.
Kansan Raamattuseuran Säätiö, PL 48, 08101 Lohja, FI73 2103 3800 0055 77.
su 30.8.

13. sunnuntai helluntaista

Jeesus, parantajamme

Seurakuntamme nimikkolähetille Miikka Kalliolle Venäjällä SLS:n kautta
su 6.9. 14. sunnuntai helluntaista

Lähimmäinen

Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon
diakoniarahaston kautta. Kirkon diakoniarahasto, Kirkkohallitus, Eteläranta 8, 00130
Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 13.9.

15. sunnuntai helluntaista

Kiitollisuus

Seurakuntamme nimikkokohteeseen Inkerin kirkon tukemiseen SLS:n kautta
su 20.9.

16. sunnuntai helluntaista

Jumalan huolenpito

Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan Suomen
satamissa Suomen Merimieskirkko ry:n kautta. Suomen Merimieskirkko ry, Hitsaajankatu 4
A, 00810 Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27.
su 27.9.

17. sunnuntai helluntaista

Jeesus antaa elämän

Tuomiokapitulin määräämän kolehtikohde: Espoon hiippakunnan ja sen seurakuntien
kansainvälisten yhteyksien edistämiseen etenkin Espoon hiippakunnan
ystävyyshiippakuntien (Skotlannin episkopaalisen kirkon Edinburghin hiippakunta;
Namibian evankelisluterilaisen kirkon läntinen hiippakunta) kanssa.
su 4.10.

Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)

su 11.10.

19. sunnuntai helluntaista

Jumalan sanansaattajat

Rakkauden kaksoiskäsky

Hyvästit hyväksikäytölle. Kolehti nuorten naisten ja poikien hyväksikäytön vastaiseen
työhön mm. Kambodzhassa Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL
56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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20. sunnuntai helluntaista

Usko ja epäusko

Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite
3010.
(Kiertokirje 16/2019)

la 24.10.

Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä
Tarvittaessa: Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta
Vastuuviikon kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018
3000 0744 03, viite 3010. (Kiertokirje 16/2019)

su 25.10.

21. sunnuntai helluntaista

Jeesuksen lähettiläät

Tavoittamattomien tavoittamiseen Itä-Aasiassa Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n opetus- ja
hanketoiminnan kautta. Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57 4405 0010
0212 96, viitenumerolaskuri osoitteessa: https://www.kylvaja.fi/seurakunnille/tilitykset
la 31.10.

Pyhäinpäivä

Pyhien yhteys

Seurakuntamme ystävyysseurakunnalle Sakulle, kirkon rakentamiseen
su 1.11.

Uskonpuhdistuksen muistopäivä

Uskon perustus

Seurakuntamme ystävyyskohteelle Hampurin Merimieskirkolle
su 8.11.

23. sunnuntai helluntaista

Antakaa toisillenne anteeksi

Lapsiperheiden vanhempien tukemiseen Nuori kirkko ry:n Perheystävätoiminnan kautta.
Nuori kirkko ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 3201.
su 15.11.

Valvomisen sunnuntai

Valvokaa!

Kestävyyden puolesta - Kolehti ilmastotyöhön, yhteisölliseen puidenistutus- ja
metsiensuojelutyöhön mm. Nepalissa ja Tansaniassa Suomen Lähetysseuran kautta.
Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi
su 22.11.

Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai)

Kristus, kaikkeuden Herra

Seurakuntamme ystävyyskohteelle Rotterdamin Merimieskirkolle
su 29.11.

1. adventtisunnuntai

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Kuninkaasi tulee nöyränä

su 6.12.

Pakolaisten auttamiseen muun muassa tukemalla toimeentulon hankkimista ja tarjoamalla
lapsille mahdollisuuksia palata kouluun Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu,
PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.
2. adventtisunnuntai, Itsenäisyyspäivä

Kuninkaasi tulee kunniassa / Kiitos isänmaasta

Kolmen veteraanijärjestön hengelliseen työhön Veteraanivastuu
Veteraanivastuu ry, PL 600, 00521 Helsinki, FI83 1555 3000 1109 82.
su 13.12.

3. adventtisunnuntai

su 20.12.

4. adventtisunnuntai

ry:n

kautta.

Tehkää tie Kuninkaalle

Herran syntymä on lähellä
Kristittyjen
perheiden
traumaterapiaan,
vertaistukiryhmien
toimintaan,
raamatunopetukseen sekä koulutukseen Irakissa ja Syyriassa toimivissa "Toivon
keskuksissa” Open Doors Finland ry:n kautta. Open Doors Finland ry, PL 71, 02701
Kauniainen, FI92 5720 2320 2102 75.

to 24.12.
Jouluaatto
Lupaukset täyttyvät
Seurakuntamme ystävyysseurakunnalle Köbaniaan, Unkariin.
to 24.12.

Jouluyö

Teille on syntynyt Vapahtaja!

Seurakuntamme ystävyysseurakunnalle Sakuun, Viroon.
pe 25.12.

Jouluaamu

Nyt Betlehemiin!

Seurakuntamme ystävyysseurakunnille Köbaniaan, Unkariin ja Sakuun Viroon.
pe 25.12.
Joulupäivä
Seurakuntamme ystävyysseurakunnille Köbaniaan, Unkariin ja Sakuun Viroon.

Sana tuli lihaksi
la 26.12.

Tapaninpäivä (2. joulupäivä)

Kristuksen todistajat

Seurakuntamme ystävyyskohteille Hampurin ja Rotterdamin Merimieskirkoille.
su 27.12.

Apostoli Johanneksen päivä (3. joulupäivä)

Jumala on rakkaus

Kirkon Ulkomaanavulle.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Viattomien lasten päivä (4. joulupäivä)

Jeesus pakolaisena

Kirkon Ulkomaanavulle.
to 31.12.

Uudenvuodenaatto (ilta)

Aikamme on Jumalan kädessä
Kirkon Ulkomaanavulle.

2. Ajanjaksoon sidotut kolehdit
Seuraavat kolehdit kannetaan seurakunnan kolehtisuunnitelmassa tarkemmin määriteltyinä

päivinä:

Tammi-maaliskuussa
Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki, viitenumeroluettelo
Huhti-toukokuussa
Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus, PL 210, 00310 Helsinki, viitenumeroluettelo
Touko-syyskuu
Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus, PL 210,
00310 Helsinki, viitenumeroluettelo
3. Tuomiokapitulin kolehdit
Seurakuntien kolehtisuunnitelmiin sijoitetaan myös
Hiippakuntakolehdeista lähetetään viitenumeroluettelo.

tuomiokapitulien

määräämät

kohteet.

4. Kolehtisuositukset
Kirkkohallitus ilmoittaa lisäksi seuraavat kohteet seurakunnissa harkittaviksi kolehtisuunnitelmia varten:
Psykotraumatologian keskuksen (ent. Kidutettujen kuntoutuskeskus) työn tukemiseen Helsingin
Diakonissalaitoksen säätiön kautta. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Alppikatu 2, 00530 Helsinki,
FI50 8000 1200 0618 45.
Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä seurakuntien ruokapankkitoiminnan turvaaminen
ja tehostaminen Kirkkopalvelut ry:n kautta. Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI60
2077 1800 0621 52, viite EU-elintarviketuki.
Rauhan ja vakauden edistämiseen väkivallan ja kostonkierteiden katkaisemiseksi kehitysmaissa Kirkon
Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.
Rakkaudesta lähimmäiseen - Kolehti diakonia- ja perhetyöhön mm. Kolumbiassa ja Nepalissa Suomen
Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Oikeus lapsuuteen - Kolehti lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin puolustamiseksi mm. Israel-Palestiina
alueella Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet
osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
Osaksi yhteisöä - Kolehti vammaisten oikeuksien ja elämänlaadun parantamiseen mm. Zimbabwessa
Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi
Opin tielle – Kolehti nuorten perus- ja ammattikoulutukseen mm. Syyriassa ja Etiopiassa Suomen
Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56, 00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
www.seurakuntapalvelut.fi
Avustus- ja lähetystyön lentojen toteuttamiseen kehitysmaiden vaikeakulkuisilla ja turvattomilla alueilla
MAF-Suomen Lähetyslentäjät ry:n kautta. Suomen Lähetyslentäjät ry – MAF suomi, Helsinki-Malmin
lentoasema, 00700 Helsinki, FI04 5724 1120 0933 25.
Evankelisen lähetysyhdistys - ELY ry:n työn tukemiseen kotimaassa sekä Virossa ja Venäjällä tehtävään
lähetystyöhön. Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry, Kokkolantie 12, 43500 Karstula, FI28 5114 0220
0343 69.
Kuurojen koulujen tukemiseksi Afrikassa - Tansaniassa Njomben ja Mwangan kuurojenkoulujen ja
Eritreassa Asmaran ja Kerenin kuurojenkoulujen tukemiseen Kuurojen Lähetys – De Dövas Mission r.y:n
kautta. Kuurojen Lähetys – De Dövas Mission r.y., Läntinen Pitkäkatu 22 A 3, 20100 Turku, FI62 8000
1500 2853 59.
Inkerin kirkon vankilatyöhön. Inkerin evankelisluterilainen kirkko Venäjällä, PL 189, 53100 Lappeenranta,
FI90 5620 0910 0018 57.
Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon koulutukseen Kelton Teologisen instituutin työn tukemisen kautta.
Inkerin evankelisluterilainen kirkko Venäjällä, PL 189, 53100 Lappeenranta, FI90 5620 0910 0018 57.
Yhteisöllisyyden kehittämiseen Soppasunnuntai-, messujatko- ja pienryhmätoiminnan avulla
Tuomasyhteisö ry:n kautta. Tuomasyhteisö ry, Tehtaankatu 23, 00150 Helsinki, FI23 5541 2820 0124
00.
Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja sotilaille sekä
hotelleihin, vankiloihin, hoivakoteihin ja sairaaloihin Suomessa ja Tansaniassa. Suomen Gideonit
Gideoniterna i Finland ry, Vaajakoskentie 110, 40420 Jyskä, FI81 8000 1600 1824 07.
Kaikille avoimen Raamatun opetuksen järjestämiseen ja kehittämiseen Raamatun monimuotoopiskelussa ja Syventäen Raamattua kursseilla Helsingin Raamattukoulusäätiön kautta. Helsingin
Raamattukoulusäätiö, Töölönkatu 7 A 3, 00100 Helsinki, FI78 8000 1900 1347 85.
Herättäjä-Yhdistyksen lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön käytettäväksi lasten, nuorten ja opiskelijoiden
valtakunnallisten tapahtumien ja leirien järjestämiseen. Herättäjä-Yhdistys ry, PL 21, 62101 Lapua, FI44
4747 1020 0016 55.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Kaatuneitten Omaisten Liiton hengellisen työn tukemiseen. Kaatuneitten Omaisten Liitto ry, PL 600,
00521 Helsinki, FI73 8000 1100 2214 65.
Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen,
seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma- ja materiaalituotantoon sekä nuorten aikuisten
toimintaan. Kansan Raamattuseuran Säätiö sr., PL 48, 08101 Lohja, FI73 2103 3800 0055 77.
Oman kirkon rakentamiseen Itä-Siperian Ulan-Uden luterilaiselle seurakunnalle Lähetysyhdistys Kylväjä
ry:n kautta. Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57 4405 0010 0212 96.
Itä-Virunmaan rovastikunnan pyhäkoulujen koulutus- ja opetustyön tukemiseen Virossa Lähetysyhdistys
Rauhan Sana ry:n kautta. Lähetysyhdistys Rauhan Sana ry, Pakkahuoneenkatu 9, 67100 Kokkola, FI71
8000 1901 1693 19.
Raamatunopetusohjelmat Aasiassa, Lähi-idässä ja Itä-Euroopassa monimediaympäristössä.
Medialähetys Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää, FI78 5062 0320 1903 60.
Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Nuori kirkko ry:n kautta. Nuori kirkko ry,
Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 2202.
Lasten, nuorten ja varhaisnuorten leiri- ja retkeilytoiminnan tukeminen Partaharju-säätiön kautta.
Partaharju-säätiö, Partaharjuntie 361, 76100 Partaharju, FI42 5340 0020 0940 15.
Lasten, nuorten ja aikuisten Raamatun tuntemuksen, lukemisen ja opetuksen edistämiseen
raamatunluku-materiaalien sekä muun raamattutyön kautta. Raamatunlukijain Liitto ry, Keskikatu 12 A
6, 45100 Kouvola, FI25 1579 3000 1327 72, viite 1504.
Opiskelijoiden ja koululaisten tavoittamiseen ja kouluttamiseen valtakunnallisesti mm. Veritas Forum tapahtumien, leirien ja viikkotoiminnan kautta. Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja
Koululaislähetys ry (OPKO), Hämeentie 155 A 9, 00560 Helsinki, FI36 8000 1701 2961 14.
Kasvavien kirkkojen koulutustarpeiden tukemiseen Venäjällä, Etiopiassa, Japanissa ja Etu-Aasiassa.
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI83 8000 1501 5451 08,
viite 70014.
Kirkkomusiikin päivän 2020 järjestämiseen Suomen Kirkkomusiikkiliiton kautta.
Kirkkomusiikkiliitto ry, Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki, FI39 8000 1800 7433 70.

Suomen

Rauhankasvatusta edistävien ja rasismia vähentävien kouluvierailuohjelmien ja yleisötapahtumien
järjestämiseen Suomen kristillisen rauhanliikkeen kautta. Suomen kristillinen rauhanliike ry – Finlands
kristliga fredsrörelse rf, c/o Ojala, Neulastie 9, 40800 Vaajakoski, FI95 8000 1201 6603 71.
Suomen Kristilliselle Ylioppilasliitolle opiskelijoille suunnattuun yksinäisyyttä ehkäisevään avoimeen
ryhmätoimintaan eri puolilla Suomea. Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry (SKY) – Finlands Kristliga
Studentförbund (FKS), Oikokatu 3, 00170 Helsinki, FI73 5780 3820 0531 05.
Suomen Liikemiesten Lähetysliitolle Next Billion start-up hankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Netflix-tyyppistä ilmaista video-, ja audiosuoratoistopalvelua lyhyille Raamatunopetuksille. Suomen
Liikemiesten Lähetysliitto ry, Rauhankatu 15 D, 20100 Turku, FI14 5319 0420 0885 31.
Opetus- ja traumatyöhön pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden keskuudessa Berliinissä Saksassa.
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) ry, PL 184, 00181 Helsinki, FI13 8000 1500 7791 95.
Merimieskirkon työhön Rauman ja Kemi-Tornion satamissa. Suomen Merimieskirkko ry, Hitsaajankatu 4
A, 00180 Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27.
Vähemmistöasemassa olevien kristittyjen ja erityisesti nuorten kristillisen identiteetin vahvistamiseen
Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa yhteistyössä Egyptin, Israelin, Palestiinan itsehallintoalueen, Jordanian
ja Pohjois-Afrikan Pipliaseurojen kanssa. Suomen Pipliaseura ry, PL 54, 00241 Helsinki,
viitenumeroluettelo.
Lapsien ja perheiden kasvun tukemiseen Suomen Pyhäkoulun Ystävät järjestön kautta. Vuonna 2020
Suomen Pyhäkoulun Ystävät tarjoaa seurakunnille Pop up -pyhäkouluja, pyhäkoulutoiminnan
organisointityökalun sekä sisältöjä Lastenkirkkoon. Suomen Pyhäkoulun Ystävät SPY ry, Itälahdenkatu
27 A, 00210 Helsinki, FI67 8000 1270 1702 29.
Teologian opiskelijoiden pastoraaliseen koulutukseen ja luterilaisen uskontokäsityksen ja identiteetin
vahvistamiseen Suomen teologisen instituutin kautta. Suomen teologinen instituutti ry,
Kaisaniemenkatu 13 A, 00100 Helsinki, FI86 1270 3000 2076 34.
Lähetystyön tukemiseen Venäjällä, Tansaniassa, Israelissa ja Thaimaassa Uusheräyksen Keskusliiton
kautta. Uusheräyksen Keskusliitto ry, PL 26, 85101 Kalajoki, FI16 5099 0720 0916 60, viite 3040.
Yleisiä ohjeita
Jumalanpalveluksissa sekä muissa seurakunnallisissa tilaisuuksissa voidaan kerätä kolehti kirkon ja
seurakunnan toiminnan sekä niiden tehtävää vastaavien tarkoitusten tukemiseksi (KL 4:2, 2).
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto tai
seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista (KJ
2:8). Suunnitelma voidaan laatia koko vuodeksi tai työkausittain (talvi-, kesä- ja syyskausi).
Suunnitelman tulee sisältää kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin päättämät kolehdit. Kirkkohallitus päätti
vuoden 2019 tapaan myöskin vuodelle 2020, että suomenkieliset hiippakunnat voivat määrätä kaksi
kolehtia.
Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämien kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei ole erityisen
painavaa syytä siirtää virallista kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Kirkkohallituksen täysistunto on 25.5.2011
antanut edellä mainitusta erityisen painavasta syystä tapahtuvasta kolehdin kantopäivän siirrosta
seuraavan tarkentavan ohjeen:

Hallintokäytännössä kirkkohallituksen tai tuomiokapitulien määräämiä kolehteja on voitu
siirtää, mikäli kyseiselle sunnuntaille on suunniteltu seurakunnan erityistä kirkkopyhää,
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jolloin halutaan kantaa kolehti kyseisen päivän mukaisesti. Toisena erityisenä perusteena
on saatettu käyttää paikkakunnalla tapahtunutta onnettomuutta tai vastaavaa, jolloin
kolehti on haluttu kerätä onnettomuuden uhrien auttamiseksi. Määrätty kolehti tulee tällöin
kerätä ensimmäisenä mahdollisena painoarvoltaan vastaavana kolehtipäivänä. Hyvään
hallintoon kuuluu,
että kolehtipäivän siirrosta ilmoitetaan kirkkohallitukselle. Tämä ilmoitus voidaan tehdä
osoitteeseen terhi.kiuru@evl.fi
Kolehtisuunnitelma koskee seurakunnan jumalanpalveluksia, jotka vietetään pyhäpäivän
jumalanpalveluksena ja toteutetaan kirkkokäsikirjan pääjumalanpalveluksiin tarkoitetun kaavan mukaan.
Seurakunnassa voi olla useita pääjumalanpalveluksia, joissa kaikissa on noudatettava määrättyjen
kolehtien suunnitelmaa.
Kirkkohallituksen täysistunto on vuonna 2011 antanut tätä koskevan ohjeen. Ohje on luettavissa
kolehteja koskevasta yleiskirjeestä 19/2011 evl.fi/plus internetsivuilta.
Joissakin seurakunnissa on yleistynyt tapa kerätä kolehteja oman seurakunnan toimintaan, kuten
nuorisotyön projektien rahoittamiseen. Kirkkohallitus kiinnittää huomiota siihen, että kolehdin
alkuperäinen tarkoitus on kirkkomme käytännössä liittynyt erityisesti hädässä ja avun tarpeessa olevien
auttamiseen. Tämän vuoksi ei ole suotavaa kerätä kolehtia seurakunnan lakisääteisten perustehtävien
toteuttamiseen, jota varten on olemassa kirkollisvero.
Kirkkohallitus korostaa huolellisuuden ja turvallisuuden tärkeyttä kolehtivarojen käsittelyssä.
Seurakunnan taloussääntö velvoittaa kirkkoneuvoston antamaan ohjeet ko. varojen vastaanottamisesta.
Kirkkohallitus, Kirkon Ulkomaanapu ja eräät järjestöt toimittavat seurakunnille viitenumeroluettelon tai
pankkisiirtolomakkeet, joilla ko. kolehdit tilitetään, tai ilmoittavat kullekin kolehdille oman viitenumeron.
On tärkeää, että kussakin tilityksessä käytetään oikeaa viitenumeroa.
Kirkkohallitus valvoo, että Kirkkohallitukselle ja tuomiokapituleille tilitetään kaikki niille määrätyt kolehdit.
Kirkkohallitukselle ja tuomiokapituleille kerättäviä kolehteja ei seurakunta itse saa tilittää
keräysaiheeseen liittyville järjestöille.
Kolehdit tilitetään viivytyksettä saajan tilille. Jos tilitettävälle kolehdille ei ole viitenumeroa, pankkisiirron
viestiksi on merkittävä kolehtipäivä, kolehdin käyttötarkoitus ja seurakuntayhtymässä seurakunta, jossa
kolehti on kannettu.
Tilintarkastajia kehotetaan kiinnittämään huomiota siihen, että kolehdit kannetaan kirkkohallituksen ja
tuomiokapitulin antamien määräysten ja seurakunnassa laaditun kolehtisuunnitelman mukaisesti ja
tilitetään määräyksiä noudattaen.
Saajien on ilmoitettava kolehdin tuotto kirkkohallitukselle 1.5.2021 mennessä.
KIRKKOHALLITUS
Tapio Luoma

Pekka Huokuna
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy kolehtisuunnitelman vuodelle 2020,
2. alueneuvostot päättävät osaltaan alueseurakunnissa kerättävistä vapaista kolehtikohteista.
3. Mikäli alueneuvostoilla ei ole kolehtisuunnitelma, noudatetaan tätä kolehtisuunnitelmaa ja
4. valtuuttaa kirkkoherran tekemään erillisen päätöksen kolehtikohteen muutoksesta, mikäli siihen
on toiminnalliset tai muut perusteet.
5. päättää Pyhän Laurin kirkossa päiväjumalanpalvelusten ulkopuolella pidettävien
suomenkielisten konfirmaatiomessujen kolehtikohteiksi niin kutsuttujen vapaiden kolehtipyhien
kohdalla Nuorten hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti ohjata kolehtivarat
ystävyysseurakuntien Kőbányan ja Sakun hyväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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246. MUUT AVUSTUKSET KIRKOLLISIIN TARKOITUKSIIN
Talousarvion kohdassa Muu seurakuntatyö (101290000) on avustuksiin muihin kirkollisiin
tarkoituksiin varattu 19.550 € ja siitä on käyttämättä 12.550 €. Avustusta on maksettu tästä
määrärahasta Apuomenalle kirkkoneuvoston päätöksellä 12.3.2019, § 56.
Muut avustukset on jaettu kirkkoneuvoton päätösten mukaisesti edellä mainitussa kokouksessa ja
on löydettävissä seuraavista päätöksistä: §§:t 52-54. Merimieskirkon anomus on jo päätetty ja
maksettu em. kokouksen päätöksellä.
Vuonna 2018 kirkkoneuvostossa käytiin keskustelu, että avustuksiin tulee suhtautua kriittisesti ja
tämän seurauksena anojien määrä vuosien saatossa pienentynyt. Vastaavan keskustelu käytiin
myös kirkkoneuvoston kokouksessa 12.3.2019 ennakoiden tulevaa. Alla olevasta taulukosta on
nähtävissä anomukset ja varsinaiset anomukset ovat nähtävillä kokouksessa.
Suomen Merimieskirkko
5500,00
Voidaan
Radio Dei
850,00
todeta,
Lohjan kansalliset seniorit ry
500,00
että
Herättäjä-Yhdistys ry
5000,00
paikalliset
Herättäjä-Yhdistys Lohja
600,00
Lohjan seudun kristilliset
500,00
eläkeläiset ry
Evankelinen lähetysyhdistys ry
ei summaa
Kansan Raamattuseura
4500,00
avustusten anojat joko käyttävät seurakuntamme tiloja (ilmaiseksi tai alennettuun hintaan) tai
työntekijät käyvät vierailuilla heidän tilaisuuksissaan. Näin samoja järjestöjä seurakunta tukisi sekä
taloudellisesti että antamalla toimitiloja tai työntekijöiden resursseja käyttöön. Valtakunnallisiin
avustuksiin niin Radio Dein kuin Herättäjäyhdistyksen kohdalla ei liene perusteita.
Tämän seurauksena ainoa perusteltu anomus on Kansan Raamattuseuran anomus. Anomuksen
liitteinä ovat toimintakertomus että tilinpäätös vuodelta 2018.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää seuraavat asiat:
1.
Merkitsee tiedoksi saapuneet anomukset,
2.
myöntää Kansan Raamattuseuralle avustuksen anomuksen mukaan 4.500 € ja
3.
jättää muut anotut avustukset myöntämättä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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247. PALVELUN TOIMIKUNNAN VARSINAISEN JÄSENEN VALINTA
Kirkkovaltuusto myönsi kokouksessaan 22.10.2019 kirkkovaltuuston jäsen Inkeri Kankaalle eron
luottamustoimesta paikkakunnalta poismuuton vuoksi (§ 40).
Inkeri Kangas oli Palvelun toimikunnan varsinainen jäsen ja hänen varajäsenensä on Iris Virkkilä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee palvelun toimikuntaan varsinaisen jäsenen ja tarvittaessa hänelle
varajäsenen.
Kirkkoneuvoston päätös: Kirkkoneuvosto valitsi palvelun toimikuntaan varsinaiseksi jäseneksi
Iris Virkkilän ja hänelle varajäseneksi Leif Lindbergin.
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248. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen 21.30.
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