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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra Juhani Korte avasi kokouksen. Laulettiin virsi 963.

2.

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, että §7 ja §12 käsitellään peräkkäin ja §21 ennen §7.

3.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Kaisa Aarnion ja Toivo Haation.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Kaisa Aarnion ja Toivo Haation.
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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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LOHJALAISTEN HISTORIAN OSA III KIRJOITTAMINEN
Lohjan kaupunginhallitus on (KH 7.1.2019 § 11, dnro 958/12.0.3.01/2017) tehnyt päätöksen
Lohjalaisten Historian osa III kirjoittamisesta, liite 1. Samalla kaupunki esittää, että Lohjan
seurakunta osallistuisi sopivaksi katsomallaan summalla hankkeen toteuttamiseen vuosina 20192021. Kaupunginhallitus päätti lisäksi vahvistaa säännöt muodostettavalle rahastolle (liite 2).
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston ja kaupunginhallituksen yhteiskokouksessa 22.5.2018
keskusteltiin seurakunnan osallistumisesta hankkeen rahoitukseen. Tämän perusteella
seurakunnan talousarvioon 2019 ja – suunnitelmaan (2020-21) otettiin varaus rahoitussumman
toteuttamiseksi. Määrärahavaraus on tehty muu seurakuntatyön tilille 474000 ja on suuruudeltaan
3.100 €/vuosi. Vuoden 2019 osalta asia on päätetty talousarvion yhteydessä, jatkovuosien osalta
se on vasta suunnitelmassa.
Saadun selvityksen mukaan kaupunki on saanut hankkeen toteuttamiseen valtionperinnön nettoosuuden 62.200,62 € sekä Lohjan Kotiseutututkimuksen Ystävät ry:n järjestämänä rahoituksena
10.000,00 € vuodelle 2019. Kaupunki pyrkii hankkimaan muuta ulkopuolista rahoitusta hankkeen
toteuttamiseksi. Hankkeen kokonaiskustannusten painatuksineen on arvioitu olevan noin 250.000
€ ja jakautuvan kolmelle vuodelle. Hankerahaston sääntöjen mukaan rahastoon kirjataan kaikki
tulleet avustukset ja niiden varoja voidaan käyttää vain sääntöjen mukaan.
(valmistelija: hallintojohtaja Tarja Virtanen)
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää Lohjalaisten Historia osa III kirjoittamiseen tukea 3.100 €
talousarvioon tehdyn varauksen mukaisesti vuodelle 2019.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LIITE 2

Lohjalaisten historia
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LIITTYMINEN KL-KUNTAHANKINNAT OY:N PALVELUIDEN KÄYTTÄJÄKSI
Yleistä
Evankelis-luterilainen kirkko, sen seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovat hankintalain tarkoittamia
hankintayksiköitä. Kirkon puolesta hankintatoimesta ja hankintojen järjestämisestä vastaa Kirkon
keskusrahasto ja Kirkon eläkerahasto, joiden hallituksena Kirkkohallitus toimii. Seurakunnat ja
seurakuntayhtymät vastaavat itsenäisesti oman hankintatoimensa ja omien hankintojensa
järjestämisestä.
Kirkko tekee tiivistä yhteistyötä merkittävien yhteishankintayksiköiden Hansel, KL-Kuntahankinnat
ja KuntaPro kanssa. Siltä osin kuin jokin edellä mainittu yhteishankintayksikkö ei ole kilpailuttanut
sopimuksia, joilla olisi käyttöä koko kirkon laajuisesti, on Kirkkohallitus sidosyksikkönä kilpailuttanut
tällaisia sopimuksia seurakuntatalouksien käyttöön.
Hankintayhteistyö perustuu KL-Kuntahankinnat Oy:n ja kirkon keskusrahaston välille 6.2.2014
tehtyyn sopimus hankintayhteistyöstä (virastokollegio 30.1.2014 54§/2014). Tähän sopimukseen
liittyen Kirkon Keskusrahasto sekä kaikki seurakunnat voivat hyödyntää KL-Kuntahankinnat Oy:n
kilpailuttamia avoimia puitejärjestelyjä (yhteishankintoja). KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain
11 §:n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa
ja tehdä tavaroita ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia
kunta-asiakkaiden puolesta.
Seurakunnat ja seurakuntayhtymät voivat myös käyttää KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamia
sopimuksia. Seurakunta ja seurakuntayhtymä päättää erikseen osallistumisestaan tiettyyn
yhteishankintaan täyttämällä kilpailutuskohtaisen Kuntahankintojen sitoumuslomakkeen.
KL-Kuntahankinnat Oy sulautunee Hansel Oy:öön syksyllä 2019, jolloin muodostuu entistä
suurempi julkisten hankintojen yksikkö, jonka neuvotteluvoima on yksittäiseen seurakuntaan
nähden ylivoimainen.
Lohjan seurakunnan hankinnoista
Hankintoja tehtäessä on hyvä arvioida, mitkä hankinnat on tarkoituksenmukaista hoitaa isojen
puitesopimusten kautta, jolloin voidaan saada mittakaavaetua. Toisaalta paikallisten
palveluntuottajien käyttäminen voi joissain tapauksissa olla kokonaisuutta ajatellen
tarkoituksenmukaista, mm. lyhyempien etäisyyksien tai hyvän palveluverkon vuoksi.
Lohjan seurakunnassa lähiaikoina tulevia hankintakohteita ovat mm.
- vakuutusten kilpailutus (tarvitaan meklaripalvelua)
- puhelinliittymät (odottaa KL-kuntahankintojen kilpailutuksen lainvoimaisuutta)
- asianhallintajärjestelmä
- työterveyspalvelut
- tilintarkastuspalvelut

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

28.1.2019

§

Sivu

6

7

Osa hankinnoista voidaan hoitaa ottamalla osaa valmiiksi kilpailutettuihin sopimuksiin. Tämä
saattaa edellyttää ennakkositoutumista. Tämän vuoksi on tarpeen tehdä periaatetasolla päätös
siitä, että Lohjan seurakunta voi osallistua yhteishankintoihin.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Lohjan seurakunta
1) voi osallistua KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamien tai tulevaisuudessa kilpailutettavaksi
tuleviin hankintoihin sekä antaa osallistumissitoumuksia.
2) Osallistumisesta tai sitoumuksen antamisesta hallintojohtaja, varsinainen päätös hankinnasta
tehdään hankintarajojen ja varattujen määrärahojen puitteissa joko viranhaltijoiden tai
kirkkoneuvoston toimesta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUS LUOTTAMUSMIESVAALIEN TULOKSISTA
Henkilöstöä
edustavat
pääsopijajärjestöt
ovat
toimittaneet
syksyn
2018
aikana
luottamusmiesvaalit, joissa on valittu seuraavat luottamusmiehet kolmivuotiselle toimikaudelle
1.1.2019-31.12.2021:
KIRKON ALAT RY
JUKO RY

Eeva Hietala, kiinteistösihteeri, pääluottamusmies
Mira Salonen, palkkasihteeri, luottamusmies
Anna-Maija Lakomaa, sairaalapastori, pääluottamusmies
Piia Korpijaakko, seurakuntapastori, varapääluottamusmies

Kolmantena työntekijäjärjestönä Lohjan seurakunnassa edustettuna on Kirkon alan unioni ry.
Järjestö on toimittanut vaalin jo aikaisemmin. jossa valittiin pääluottamusmies nelivuotiselle
toimikaudelle 1.1.2017-31.12.2020:
KIRKON ALAN UNIONI
RY
Timo Väre, haudankaivaja, pääluottamusmies (JHL ry.)
Luottamusmiehet edustavat työntekijöitä virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yhteisesti
hyväksyttyjen palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja
noudattamasta koskevissa asioissa sekä niitä koskevissa paikallisissa neuvotteluissa. Lisäksi
luottamusmiehet toimivat jäseninä yhteistyötoimikunnassa, joka on työantajan ja työntekijöiden
virallinen yhteistoimintafoorumi yt-menettelyn piiriin kuuluvissa asioissa sekä työsuojeluasioissa.
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi luottamusmiesvaalien tulokset.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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10. HENKILÖSTÖASIA
11. HENKILÖSTÖASIA
21. HENKILÖSTÖASIA
7.

HENKILÖSTÖASIA

12. HENKILÖSTÖASIA
13. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 12/2018
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista
31.12.2018 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella ja
menot plussalla.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 122,2 % ja toimintakulujen osalta 93,9 %.
Verotulojen toteutuma marraskuun loppuun on 96,4 %. Liitteenä olevassa tuloslaskelmassa on
huomioitu joulukuun poistot. Tilikauden tulos on 25.092,97 ja poistoeron vähennyksen (56.983,91)
jälkeen tilikauden ylijäämä on 82.076,88. Tämä ylijäämä on lähes lopullinen. Joitakin
tulosvaikutteisia tilinpäätöskirjauksia saattaa vielä tulla.
Kirkollisverojen tuotto kuluvan vuoden joulukuun on -129.781 ja työnantajasuoritusten sekä
verotuskustannusten jälkeen perittävää tammikuussa jäi vielä 222.779 euroa. Uuden käytännön
vuoksi takaisin perittäviä veroja ei enää voi maksaa verottajalle, vaan ne peritään takaisin
automaattisesti seuraavassa tilityksessä.
Verontilityslain muutoksen ja Verohallinnon ohjelmistomuutoksen vuoksi jatkossa tilitysten
oikaisuja tehdään joka kuukausi reaaliaikaisesti maksuunpano- ja kertymätietojen mukaisesti.
Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle 75.838,66 euroa.
Vuonna 2017 kuukausittain tilitettävä määrä oli 76.946,82 euroa.
Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus on 2,97 %. Jako-osuus on edellisen kerran laskettu
helmikuussa 2018.
Liitteenä on myös taulukko pylväsmuodossa kirkollisverotuottojen kertymästä kuluvalta vuodelta
ja kahdelta edelliseltä vuodelta.

Asian valmistelija: Outi Virtanen
LIITTEET

5
6
7
8
9

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä
Taulukko kirkollisverotulot kuukausittain

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi selvityksen taloudellisesta tilanteesta 12/2018.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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14. MUUT AVUSTUKSET
Muut avustukset kirkollisiin tarkoituksiin
Talousarvion kohdassa Muu seurakuntatyö (101290000) on avustuksiin muihin kirkollisiin
tarkoituksiin varattu 16.250 € ja siitä on käyttämättä 6.940 €.
Kirkkoneuvosto on päätöksillään kohdentanut eri talousarvioavustuksia vuoden 2018 keväällä.
Paikallisista avustuksista ei tehty siinä vaiheessa päätöksiä, koska anomukset eivät vielä saapuneet.
Syksyn aikana kyseiset avustusanomukset saapuivat ja ne merkittiin kirkkoneuvostolle tiedoksi.
Asian selvittyä taloushallinnossa on tehty varaukset siirtovelkoihin, että viime vuoden avustukset
voidaan maksaa.
Vuonna 2018 kirkkoneuvostossa käytiin keskustelu, että avustuksiin tulee suhtautua kriittisesti ja
tämän seurauksena anojien määrä vuosien pienentynyt. Alla olevasta taulukosta on nähtävissä
anomukset. Tämän pohjalta on hyvä käydä keskustelu jo ennakolta kuluvan vuoden avustuksien
jakoperusteista Kristityt yhdessä anomuksesta, sekä samalla eläkejärjestöjen että Parkinsson
kerhon anomuksesta. Kristityt yhdessä avustus kohdentuisi kristilliseen radiotyöhön Radio Dein
kautta. Eläkejärjestöistä Eläkkeensaajien avustus kohdentuu selkeästi Pitkäperjantain Ristin juhlan
järjestelyihin. KRELL eli kristilliset eläkeläiset on yhteiskristillinen yhdistys, joka kokoontuu
tiloissamme ja anoo myös tälle suunnitelmavuodelle taloudellista avustusta. Toki myös muissa
eläkeläisjärjestöjen tilaisuuksissa vieraillaan. Parkinsson kerhon kohdalla perusteet ovat lähinnä
diakoniset. Kuinka edellä mainittujen järjestöjen kohdalla avustus ohjautuu hengelliseen
toimintaan, lienee perusteet kunkin katsojan omista näkökulmista. Kuitenkin tulevaisuutta ajatellen
asiasta on hyvä olla yhteinen linjaus.
Alla olevat järjestöt ovat anoneet avustuksia seuraavasti:
Myönnetty
2017

Anomus
2018

Esitys

Eläkeliiton
Lohjan
yhdistys ry
Herättäjä-yhdistys ry,
Lohjan osasto
Kristityt yhdessä (uusi)

400

300

200

KRS:n Säätiö / Vivamo,
Raamattukylä,
Lastenkylä
Lohjan Eläkkeensaajat
ry
Lohjan
Kansalliset
seniorit ry
Lohjan Parkinson kerho
Raittiina yhdessä (uusi)
KRELL
eläkeläiset
YHTEENSÄ

Kristilliset

600

600

4000

600
(v. 2019 5000)
(vuodelle
2019: 850)
4000

160

?

200

500

500

200

300

300

200

-

450

450

-

500 (2019)

-

6800

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

6150

0
4000

5850
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Taloussäännön mukainen selvitys
Kaikilta paikallisilta yhdistyksiltä vaaditaan taloussäännön 28. pykälän mukainen selvitys edellisen
vuoden avustuksen käytöstä ennen uuden avustuksen maksamista. Pykälän mukaan avustuksista
on niitä saaneiden yhdistysten annettava kirkkoneuvostolle vuosittain selvitys, josta ilmenee, että
avustus on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. myöntää anotut avustukset yllä olevan taulukon mukaisesti ja valtuuttaa taloustoimiston
suorittamaan myönnetyt avustukset, kun maksuosoite on selvä ja vaadittu selvitys
toimitettu. Mikäli maksuosoitetta ei ole ilmoitettu, suoritus jää odottamaan avustuksen
saajan ilmoitusta siitä, minne maksu voidaan suorittaa,
2. käy lähetekeskustelun kuluvan vuoden avustusten jakoperusteista
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti
1. myöntää anotut avustukset yllä olevan taulukon mukaisesti ja valtuuttaa taloustoimiston
suorittamaan myönnetyt avustukset, kun maksuosoite on selvä ja vaadittu selvitys
toimitettu. Mikäli maksuosoitetta ei ole ilmoitettu, suoritus jää odottamaan avustuksen
saajan ilmoitusta siitä, minne maksu voidaan suorittaa,
2. että kirkkoherra Juhani Korte käy periaatekeskustelun yhdistysten kanssa kuluvan vuoden
avustusten jakoperusteista.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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15. LAUSUNTO ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULILLE
VIRANHOITOMÄÄRÄYSTÄ VARTEN
Johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Riina Nissisen irtisanoutui tehtävästään, tämän seurauksena
ja rekrytoinnin ajaksi on jouduttu järjestelemään tehtäviä seuraavasti: pastori Paula Miettinen
toimii väliaikaisesti myös johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajana, koska hän varhaiskasvatuksen
pappina tuntee parhaiten käytännöt ja tiimin. Varhaiskasvatuksen ohjaajana toimii Taina Mamia,
koska myös tämän tehtävä on avoinna.
Paula Miettinen pystyy hoitamaan tällä tehtävällä vain rajatusti papillisia tehtäviä, siksi on
perusteltua täyttää määräaikainen papin tehtävä jo talvikaudella ja jatkaa sitä elokuun loppuun.
Johtava kappalainen Raimo Kuismanen on haastatellut ehdokkaita ja esittänyt kirkkoherralle, että
pastori Anne Huoposelle esitetään viranhoitomääräystä. Kirkkoherra on tehnyt asiasta päätöksen
nro 3/2019, jossa esitetään pastori Huoposelle viranhoitomääräystä ma VIII seurakuntapastorin
virkaan. Syynä päätökselle on se, että näin turvataan papilliset palvelut seurakuntalaisille, koska
Miettineen aloitti tehtävässään tammikuun alusta. Koska johtosäännön mukaan kirkkoherralla on
oikeus lausua vain 6 kuukauden mittaisista tehtävistä, on kirkkoneuvoston annettava lausunto tätä
pidemmistä esityksistä.
Kirkkoherran päätös 16.1. 2019 - 3/2019
Annettu Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille KL 11:6 §:n mukainen ja kirkkoneuvoston
ohjesäännön 4: 13 §:n nojalla myönteinen lausunto Espoon hiippakunnassa kirjoilla olevalle
pastorille Anne Huoposelle, syntynyt 23.1.1960, ja esitetään viranhoitomääräystä Lohjan ma VIII
seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.2.-31.3.2019. Perusteina ovat sekä VI seurakuntapastori Paula
Miettisen tehtäväkuvan muutos esimiespainotteiseen suuntaan, mikä vähentää mahdollisuutta
toimittaa kirkollisia toimituksia jo keväällä sekä tarve saada kesäajaksi pappistyövoimaa.
Kirkkoneuvosto käsittelee kokouksessaan viranhoitomääräyksen esittämistä 31.8.2019 saakka.
Henkilöstöpäällikkö määrittelee palkan tarkemmin.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto antaa pastori Anne Huoposelle KJ 6: 33 §:n mukaisen myönteisen lausunnon ja
esittää Espoon hiippakunnan tuomikapitulille, että pastori Anne Huoponen saisi
viranhoitomääräyksen Lohjan seurakunnan ma. VIII seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.4.31.8.2019.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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16. LÄHETEKESKUSTELU TOIMIKUNNISTA
Lohjan seurakunnassa on edellisellä vaalikaudella toiminut neljä eri toimikuntaa: viestintä-, palvelu, julistuksen- ja kasvatuksen toimikunnat. Palaute toimikuntatyöskentelystä on ollut
kaksisuuntaista, noin puolet pitää työskentelyä myönteisenä ja osa on kokenut toimikuntien
työskentelyn liian laaja-alaiseksi ja tätä kautta turhauttavana. Saadun kokemuksen perusteella
toimikunnille tulee olla selkeämmin rajattu tehtäväksi anto ja selkeä mandaatti. Viestinnän
toimikunnan työskentely on koettu mielekkääksi, samoin perustoimintokuvausten laatiminen, toki
palvelun toimikunnassa tehtävä koettiin jossain määrin liiankin laajaksi.
Palvelun toimikunnan osalta on harkinnan arvoista perustaa esimerkiksi Yhteisvastuu keräystä
(2020) tai Asunnottomien yötä varten omat toimikuntansa.
Osa luottamushenkilöistä piispantarkastuksen yhteydessä teki havainnon, että kantaseurakunnalla
ei ole omaa alueneuvostoa. Yksi mahdollisuus on myös, että kantaseurakunnan toiminnan
kokonaisuuta tarkastellaan tässä vaiheessa toimikunnassa. Alueneuvoston perustaminen tuo
mukanaan myös tarpeen muokata johtosääntöjä.
Toinen mahdollisuus on tämän valtuustokauden alussa nimetä kirkkoneuvoton jäsenistä selkeästi
yhteyshenkilöt eri työaloille. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen yhteyshenkilö kävisi johtavan
viranhaltijan kanssa ensin tutustumassa tehtäväalueeseen ja samoin meneteltäisiin myös
nuoristyön, diakoniatyön ja muiden työalojen suhteen. Etenkin kasvatuksen alueella toimiva
kirkkoneuvoston jäsen voisi olla myös luontevalla tavalla lapsiasioihin perehtynyt luottamushenkilö.
Niin luottamushenkilöyhteistyön kuin työntekijöiden kohdalla oleellista, että se palvelee yhtäältä
päätöksentekoa, koetaan mielekkäänä ja se palvelee seurakuntalaisia. tämä vuoksi on
tarkoituksenmukaista käydä ennen toimikuntien perustamista lähetekeskustelua asiasta.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy asiasta lähetekeskustelun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto kävi vilkkaan lähetekeskustelun. Keskustelussa olivat esillä mm. seuraavat asiat:
-

Viestinnän toimikunta tulisi perustaa mahdollisimman nopeasti. Lohkaretta varten viestinnän
toimikunnan alaisuudessa tai osana voisi olla erikseen oma työryhmä.
Muita suppeampia tai työryhmiä voisi olla:

•
•
•
•
•
•
•
•

Yhteisvastuukeräys 2020
Asunnottomien yö
Kantaseurakunnan työtä pohtiva toimikunta
Kasvatus
Palvelutoimikuntien jako diakoniseen ja lähetys/evankelioimisosaan
Jumalanpalvelus ja musiikki
Yhteisötyön toimikunta
Virkkalan aluetoimikunta
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17. ALUENEUVOSTOJEN, JOHTOKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
• Karjalohjan alueseurakunnan pöytäkirja 5/2018, LIITE 10
• Nummen alueseurakunnan pöytäkirja 4/2018, LIITE 11
• Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Simo Jouhi kertoi Perheasiain neuvottelukeskuksen
johtokunnan kokouksesta terveiset
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä alueneuvostojen pöytäkirjat tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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18. HENKILÖSTÖASIA
19. ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
• Kirkkohallituksen yleiskirjeet 18-21/2018 ja 22/2019
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

§

Sivu

28.1.2019

20, 22

20. MUUT
Ei muita asioita.
22. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen 21.12.
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