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40. ALKUHARTAUS
Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 289.
41. 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 §66 ja §67 käsitellään §48 jälkeen ja
valitusosoituksen pykälänumero on 68.
Muissa asioissa käsitellään Paul Packalénin aloite koskien Pyhän Laurin kirkon sähkökäyttöistä
invalidihissiä.
42. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkistajiksi Anni Lahtisen ja Paul Packalénin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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43. HENKILÖSTÖASIA
44. HENKILÖSTÖASIA
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6. 145.209. 170. 141. 103. 26. LINDKULLAN TILASTA EROTETUN TONTIN
LUOVUTTAMINEN
Lohjan seurakunta omistaa Lindkulla – tilaan (444–463-5-8) kuuluvan tontin, jolla on vahvistettu
kaava. Tontin pinta-ala on 7.229 m2 ja sille on asemakaavassa määritelty 6.000 km2
rakennusoikeutta. Kaava määrittelee kerrosluvuksi ½IV ja autopaikkojen määräksi 1 ap/85 m2.
Koska tontille on vahvistettu asemakaava, sen kiinteistöveroprosentti on 3 %, jolloin seurakunnalla
on ko. tontista juoksevia kuluja vuosittain, vaikka tontti on tyhjä.
Rakentamisen alkaessa hiljalleen vilkastua, olisi tarpeen selvittää rakennusalan toimijoilta
luotettavalla tavalla, mikä tontin käypä arvo olisi ja onko arvo sellaisella tasolla, että se tyydyttää
seurakuntaa ja antaa aiheen myydä tontin.
Vaihtoehtoina voisi olla ensinnäkin tontin myyminen sellaisenaan suoraan tai välittäjän kautta
rakennusliikkeelle. Toinen vaihtoehto, jota voitaisiin tarkastella, olisi tontin pitkäaikainen
vuokraaminen hankkeen toteuttajalle. Tässäkin tapauksessa on tarpeen määritellä kohteen käypä
hinta ja tavoiteltava tuottotaso. Muita vaihtoehtoja voisi olla maan luovuttaminen toimijalle siten,
että tontin hinta maksetaan osuutena rakennettavista asunnoista.
Kiinteistön myynti tulee olemaan pitkä prosessi, jossa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on
tarpeen käyttää ammattimaista kiinteistönvälittäjää apuna. Vaikka kiinteistön luovutus ei ole
hankintalain piirissä, eikä suoranaista velvoitetta julkiseen tarjouskilpailuun ole, on myynti tai muu
luovutus tarpeen hoitaa mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi. Näin ollen julkinen
tarjouskilpailu on tarpeen. Tässä vaiheessa pyydetään kirkkoneuvoston kantaa kiinteistön
luovuttamiseen yleisellä tasolla ja valtuutta valmistella kiinteistökauppaa. Lopulliset tarjoukset ja
kaupan ehdot tuodaan erikseen kirkkoneuvoston ja – valtuuston päätettäväksi, kun asia on
valmisteltu riittävän pitkälle.
LIITE 6 kartta kaavatontista ja kaavamääräykset
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) valtuuttaa hallintojohtajan tai tämän määräämän henkilön valmistelemaan Lindkulla – tilaan
(444-463-5-8) kuuluvan kaavatontin myymistä, pyytämään välitystarjouksia
kiinteistönvälitysliikkeiltä, solmimaan välityssopimuksen, valtuuttamaan kiinteistönvälittäjän tai –
välitysliikkeen hankkimaan tarvittavat asiakirjat ja selvitykset, neuvottelemaan myynti- tai
luovutustavasta ja vastaanottamaan tarjoukset
Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
**************************************************************************
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Hallintojohtaja on tehnyt alustavaa selvittelyä rakennusliikkeiden kiinnostuksen kartoittamiseksi.
On tullut ilmi, että kiinnostusta on. Samoin on tullut ilmeiseksi, että välitysliikkeen palkkaaminen
myynnin toteuttamiseen ei sen aiheuttamiin kustannuksiin nähden ole tehokasta.
Edellisen käsittelyn jälkeen tontin lohkominen itsenäiseksi kiinteistöksi on toteutunut ja myytävä
kiinteistö on merkitty rekisteriin 27.4.2016 kiinteistötunnuksella 444-004-0176-3
Tämän esityksen liitteenä on luonnos tarjouspyynnöstä, joka olisi tarkoitus lähettää sekä
suurimmille rakennusliikkeille suoraan että julkaista Länsi-Uusimaa – lehdessä ja Kauppalehdessä.
LIITE 11 tarjouspyyntö
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt toimet tiedoksi ja valtuuttaa hallintojohtajan huolehtimaan
kiinteistön tarjoamisesta myytäväksi tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
****************************************************************
Kirkkoneuvosto 30.8.2016 § 141
Tarjouskilpailun määräpäivä oli 15.8.2016 klo 13. Määräaikaan mennessä saatiin vain yksi tarjous.
Kaksi toimijaa ilmoitti, että hanke ei sovellu heidän investointiohjelmaansa muiden hankkeiden
vuoksi, eivätkä jättäneet tarjousta. Molemmat ilmaisivat kiinnostuksensa olla myöhemmin
tarjoamassa tontista.
Tarjouksen avaamisesta laadittiin pöytäkirja. Siinä todetaan, että tarjous sisälsi ehtoja. Lohjan
Vuokra-asunnot Oy:n euromääräinen tarjous oli 350.000 €, joka summa alittaa asetetut tavoitteet
ja alueella toteutuneet kauppahinnat. Perusteluna alhaiselle tarjoukselle mainittiin, että tontille
vahvistetun kaavan sallima tehokkuus on vaikeasti saavutettavissa rakennusalueiden rajausten ja
pysäköintipaikkojen määrää koskevien normien vuoksi.
Seurakunta on tarjouspyynnössä pidättänyt oikeuden olla luovuttamatta tonttia, mikäli tarjottu
hintataso ei seurakuntaa tyydytä.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hylätä Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n antaman tarjouksen
asuinkerrostalotontista nro 3 Lohjan kaupungin Hiidensalmen (4.) kaupunginosan korttelissa 176
sen alhaisen hinnan ja tarjouksessa esitetyn ehdon vuoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
***************************************************************************
Kirkkoneuvosto 22.8.2017 § 170
Kirkkoneuvoston edellisen päätöksen jälkeen on tehty työtä kohteen myynnin edistämiseksi. Nyt
on osoittautunut kiinnostusta siihen, että myytävänä olevan tontin 444-4-176-3 rakennusoikeus
toteutettaisiin vaiheittain. Käytyjen keskustelujen perusteella on osoittautunut tarpeelliseksi
varmistaa, että kiinnostuneiden tahojen tasapuolinen kohtelu toteutuu ja kaikilla halukkailla on
mahdollisuus antaa tarjouksensa kohteesta myös vaiheittain toteutettavana. On tullut myös
tiedustelu mahdollisuudesta aloittaa tontin vaiheittainen toteuttaminen vuokraamalla osa tontista.
Hankkeen lähdettyä vauhtiin tontinosa myytäisiin toimijalle.
Maapohjan vuokraamisen etu myymisen nähden on siinä, että pääoman tuottotavoite on
helpommin nähtävissä ja sen tavoittaminen on vakaata.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

12.3.2019

§

Sivu

46

61

LIITTEET 17,18,19 Lindkullan kaava, tonttikartta, Arviointilausunto määräalasta ja tontti 3
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että tontin 444-4-176-3 myynti-ilmoitus julkaistaan uudelleen ja siinä
varataan mahdollisuus myös vuokrata maapohjaa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
***************************************************************************
Tontti asetettiin uudelleen julkiseen myyntiin (ilmoitus liitteenä 6), samoihin julkaisualustoihin kuin
edellisellä kerralla (seurakunnan internet- sivut, Länsi-Uusimaa – lehti, Kauppalehti) ja lisäksi siitä
lähetettiin erilliset sähköpostit suoraan potentiaalisille tarjoajille.
Määräaikaan, 8.9.2017 mennessä saatiin yksi tarjous. Tarjouksen avauspöytäkirja on liitteenä 7.
Tarjouksessa oli ehtoja ja kohtia, joita oli tarpeen selvittää tarkemmin. Tarjoajan edustajan kanssa
on käyty keskusteluja, joiden perustella saatiin päivitetty tarjous 10.10.2017 (liite 8 ja kartta liite
9).
Suunnitteluvarauksen aikana tontin 3 jakaminen itsenäisiin kullekin hankkeelle osoitettaviin erillisiin
tontteihin on selvitettävä, samoin on tutkittava kaavapoikkeamisen mahdollisuus kerrosluvusta.
Vahvistetussa asemakaavassa esitetty rakennusoikeus on vaikeaa tai mahdotonta sijoittaa
ohjeellisten rakennusalojen osoittamiin paikkoihin kaavan määräämällä kerrosluvulla ½rIV.
Kaavamerkintä tarkoittaa, että ensimmäisen kerroksen asuinkäyttöön tarkoitettu pinta-ala voi olla
enintään puolet kerrosten 2-4 laajuudesta.
Näistä seikoista on käyty alustavaa keskustelua kaupungin viranomaisten kanssa ja näkemyksenä
on, että kerroslukua koskeva poikkeama tai tontin jakamista itsenäisiin osiin ei olisi mahdotonta
saada. Jos muutosta korkeimpaan kerroslukuun ei voida saada, tontin kauppahinta maksetaan vain
siltä osalta rakennusoikeutta, joka voidaan oikeasti toteuttaa. Lisäksi tontille tai sen osille
sijoitettavan pysäköintialueiden paikkaa tulee tarkastella. Tonttiin kohdistuu myös
louhintasopimus, jonka mukaan syvällä tontin alla voidaan louhia kalkkikiveä. Louhinnan tarvetta
ja laajuutta tulee myös selvittää suunnitteluvarauksen aikana.
Tarjoaja tarvitsee aikaa selvittääkseen paitsi edellä mainitut seikat, niin myös hankkeen kaupallinen
toteuttaminen.
Näin suurissa kohteissa on tavanomaista varata kohteen mahdolliselle ostajalle kohtuullinen aika
laatia suunnitelmansa ja mahdollisesti myös hakea rakennuslupa omalla riskillään ja
kustannuksellaan ennen kohteen lopullista ostamista. Tontin varauspyyntö on ulotettu koskemaan
koko kiinteistöä, kuitenkin vaiheistettuna kahteen osaan.
Ostopäätös pyynnön mukaan tulisi 1. vaiheen (4000 kem) osalta tehdä 12 kuukauden kuluessa
tontin varauspäätöksestä, 2. vaiheen (2000 kem) osalta 18 kuukauden päästä varausajan
päättymisestä. Tarjouksessa ei ollut ehdotettu indeksi – tai muuta korotusmekanismia
rakennusoikeuden arvosta maksettavalle kauppahinnalle siinä tapauksessa, jos ostopäätös venyy
lähes kolmen vuoden päähän. Todelliset myyntiajat riippuvat myös tonttiajon muutoksen
lainvoimaisuudesta.
Lähes kolmen vuoden ajaksi sitoutuminen myymään koko kokonaisuus yhdelle taholle on pitkä
aika. Toisaalta on tarpeen varmistaa, että vaiheen 2. toteutettavuus ei vaarannu 1. vaiheen
ratkaisujen vuoksi. Tämän riskin välttämiseksi on tarkoituksenmukaista suunnitella kohde
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kokonaisuutena, vaikka poikkeaminen kerroskorkeudesta voidaankin saada vain kahden vuoden
ajaksi. Lisäksi 3. vaiheen tontille menevä tieyhteys on varmistettava suunnitteluvarauksen aikana
yhteistyössä varaajan kanssa.
LIITTEET

6 Myynti-ilmoitus
7 Tarjouksen avauspöytäkirja
8 Päivitetty tarjous
9 Kartta

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää varata Lohjan kaupungin Hiidensalmen kaupunginosassa sijaitsevan
korttelin 176 tontin nro 3 YIT Rakennus Oy:lle suunnittelua varten siten, että YIT Rakennus Oy:n
on tehtävä ostopäätös 12 kuukauden aikana varauspäätöksestä lukien 1. vaiheen eli 4.000 kem
osalta ja 2. vaiheen (2000 kem) osalta 18 kuukauden kuluessa suunnitteluvarausajan
päättymisestä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Suunnitteluvaraus (KN 24.10.2017 § 209) on voimassa 24.10.2018 saakka, johon mennessä
varauksen saajan tulee tehdä ostopäätös.
Tarjouksen mukaan rakennuspaikat ostetaan yksikköhinnalla 150 €/kem, mikäli kohteeseen
toteutetaan ARA:n myöntämän ns. lyhyen korkotuen (10 v korkotukimalli) hanke.
YIT Rakennus Oy on ilmoittanut, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on tehnyt
ehdollisen hankevalinnan YIT Rakennus Oy:n suunnitelmille.
Edelleen YIT Rakennus Oy on ilmoittaa, että se on tehnyt ehdollisen päätöksen ostaa Lohjan
kaupungin Hiidensalmen kaupunginosassa sijaitsevan korttelin 176 tontin nro 3
rakennusoikeudesta 4.000 kem2. Ostopäätös on ehdollinen, koska hankkeen toteutuminen
edellyttää lainvoimaista rakennuslupaa sekä ARA:n lopullista korkotukilainapäätöstä, joka voidaan
saada vasta silloin kun kohde on suunniteltu riittävän pitkälle.
Jotta hankkeen suunnittelua voidaan jatkaa, on tarpeen antaa YIT Rakennus Oy:lle valtuutus hakea
sekä poikkeuslupaa kaavan osoittamasta kerrosluvusta että rakennuslupaa. Molemmat luvat YIT
Rakennus Oy hakee omalla riskillään. Huolimatta em. poikkeusluvan saamisesta YIT Rakennus Oy
on tarjouksessaan 10.10.2017 sitoutunut rakennusoikeuden käytön alarajaan 80 %
kaavanmukaisesta rakennusoikeudesta, jolloin hankkeen saadessa lainvoimaisen rakennusluvan
sekä ARA:n lopullisen korkotukilainapäätöksen kauppahintana on väh. 480.000 €.
LIITTEET

3
4
5

Päivitetty tarjous 10.10.2017 ja kartta (KN 24.10.2017§209 liitteenä)
ARA:n hankevalintaa koskeva päätös (nähtävillä kokouksessa)
Luonnos kiinteistön kauppakirjaksi
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Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi myydä Lohjan kaupungin Hiidensalmen
kaupunginosassa sijaitsevan korttelin 176 tontista nro 3 4.000 kem2 sisältävän rakennuspaikan
YIT Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun tai YIT Rakennus Oy:n kaupantekohetkeen
mennessä perustamalle yhtiölle, mikäli edellä esitetyt lopullisen kaupan ehdot täyttyvät. Mikäli
edellä esitetty rakennuspaikkakohtainen tonttijaon muutos on kaupantekohetkellä lainvoimainen
ja rakennuspaikoista on jo muodostettu erilliset tontit, kaupan kohteena on tontista nro 3 erotettu
4000 kem2 sisältävä tontti. Kauppahintana on YIT Rakennus Oy:n ilmoittaman rakennusoikeuden
käyttöasteesta riippuen väh. 480.000 € ja korkeintaan 600 000 €.
2) valtuuttaa YIT Rakennus Oy:n hakemaan omalla kustannuksellaan sekä poikkeuslupaa kaavan
osoittamasta kerrosluvusta että rakennuslupaa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkoneuvosto 12.3.2019
YIT Suomi Oy (ent. nimi YIT Rakennus Oy 31.12.2018 saakka) on lähettänyt 30.1.2019 kirjeen,
jossa esittää korttelin 176 tontista nro 3 aikanaan muodostettavan, 2.000 kem rakennusoikeutta
käsittävän osan suunnitteluvarauksen jatkamista siten, että suunnitteluvaraus olisi voimassa
31.12.2019 saakka alun perin myönnetyn 24.4.2019 päättyvän varausajan sijaan. (Liite 1)
Tontin toteuttamisen ensimmäinen vaihe, joka koskee 4.000 kem rakennusoikeutta on etenemässä
sekä poikkeamisluvan että rakennusluvan osalta myönteisesti. Hankkeessa tapahtuneet viivytykset
ovat johtuneet osapuolista riippumattomista syistä.
YIT Suomi Oy:n on tarpeen tehdä ennakkomarkkinointia suunnitteluvarauksen aikana
kakkosvaiheen toteuttamisen varmistamiseksi. Mikäli kävisi niin, että nyt jatkettava
suunnitteluvaraus ei vastoin odotuksia johtaisikaan hankkeen toteuttamiseen ja kiinteistön
luovutukseen, on tarpeen varmistaa kohteen rakennettavuus ja toteuttamisen reunaehdot
rasitesopimuksin. Rasitesopimukset, jotka voivat koskea pysäköintialueita, hulevesien johtamista,
jätteiden käsittelyn sijoittamista tms., tulee solmia ennen ykkösosan (4.000 kem) luovuttamista
taikka niiden vastaisesta solmimisesta tulee olla varmuus.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) jatkaa Lohjan kaupungin Hiidensalmen kaupunginosassa sijaitsevan korttelin 176 tontista nro
3 aikanaan muodostettavan, 2.000 kem rakennusoikeutta käsittävän osan
suunnitteluvarausta siten, että suunnitteluvaraus olisi voimassa 31.12.2019 saakka
2) valtuuttaa hallintojohtajan tai kiinteistöpäällikön käymään neuvottelut tarvittavien
rasitesopimusten solmimiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksytty yksimielisesti.
LIITE 1

YIT suunnitteluvarauksen jatkamispyyntö

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

12.3.2019
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47. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 2/2019
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista
28.2.2019 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella ja
menot plussalla. Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla sekä rahoituslaskelma ja tase ovat liitteenä.
Talousarvion toteutuma on nyt ulkoisten toimintatuottojen osalta 3,4 % ja toimintakulujen osalta
10,7 %. Verotulojen toteutuma helmikuun loppuun on 18,8 %. Tässä tuloslaskelmassa ei ole
huomioitu vielä helmikuun poistoja. Palvelukeskus toimittaa kuukausiraportit seuraavan kuukauden
15. päivä, joten helmikuun 2019 raportit ovat meillä nähtävänä 15.3.2019.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto helmikuun osalta on 843.311 euroa.
Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle 74.253,00.
Vuonna 2018 kuukausittain tilitettävä määrä oli 75.838,66 euroa. ja vuonna 2017 76.946,82 euroa.
Kirkkohallitus jakaa tilitettävän määrän kunnan asukasluvun suhteessa.
Kirkollisveron tilityksissä helmikuussa 2019 käytettävä jako-osuus on 2,89 %. Edellisestä jakoosuudesta laskua on 0,04 %. Jako-osuus on edellisen kerran laskettu marraskuussa 2018.

Asian valmistelija: Outi Virtanen
LIITTEET

2 Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
3 Rahoituslaskelma
4 Tase
5 Verotulojen kertymä
6 Taulukko kirkollisverotulot kuukausittain

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 2/2019.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksytty yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Kirkkoneuvosto

§

12.3.2019
12.2.2019
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48. 33.TOIMINTAKERTOMUKSET JA TILINPÄÄTÖS
Eri työalojen toimintakertomukset ovat saapuneet ja niiden perusteella on koottu ensimmäinen
tekstiversio vuoden 2018 toimintakertomukseksi ja se on liitteenä. Seuraavaan kirkkoneuvoston
kokoukseen tuodaan tasekirja kokonaisuudessaan allekirjoitettavaksi.
Tässä kokouksessa on hyvä käydä lähetekeskustelu toimintakertomuksen sisällöstä, jonka pohjalta
viranhaltijat tekevät tarvittavat muutokset.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy vuoden 2018 toimintakertomuksen tekstiosasta lähetekeskustelun ja
tarvittaessa hyväksyy toimintakertomuksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvoston kävi lähetekeskustelun ja
kirkkoneuvoston kokoukseen hyväksyttäväksi.

toimintakertomukset

tuodaan

seuraavaan

LIITE 10
Toimintakertomukset
***********************************************************************
Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa 12.2.2019 §33 käydyssä lähetekeskustelussa esille tulleet
näkökohdat, korjaus- ja lisäysehdotukset on otettu huomioon ja sijoitettu oikeisiin kohtiin.
Tasekirja toimintakertomuksineen on nyt valmis. Tilintarkastus on 19.-20.3.2019, jonka jälkeen
tilintarkastaja antaa lausuntonsa. Tasekirja voidaan hyväksyä ja allekirjoittaa tilintarkastajan
lausunnon jälkeen, kirkkoneuvoston kokouksessa 26.3.2019.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että tasekirja on valmistunut ja käy tarvittaessa keskustelua.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LIITE

7 Tilinpäätös 2018

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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12.3.2019

§

Sivu

66

66

66. HENKILÖSTÖASIA
67. ANNIKKI LEHTOSEN TESTAMENTTIRAHASTON VAROJEN KÄYTTÖ
Annikki Lehtonen on 4.3.2011 päivätyllä testamentillaan määrännyt varansa käytettäväksi
diakoniatyön hyväksi Karjalohjan alueella. Kirkkovaltuusto hyväksyi rahaston säännöt 17.1.2019 §
17.
Karjalohjan alueneuvosto on käsitellyt tahollaan rahaston varojen käyttöä ja on tehnyt seuraavan
ehdotuksen kirkkoneuvostolle:
ALN 18§

Rahaston varat on testamentin mukaan tarkoitettu käytettäväksi seurakunnan diakoniatyötä varten Karjalohjan alueella. Lahjoittajan omaisten mukaan varojen
kohdentaminen etenkin vanhustyöhön olisi lahjoittajan tahdon mukaista.
Nyt asia on valmisteltu ja esitys testamentin varojen käytöstä on valmistunut
ja menee Karjalohjan alueneuvoston päätöksellä seuraavaan kirkkoneuvoston (ja
tarvittaessa edelleen valtuustoon) päätettäväksi:
Annikki Lehtonen testamenttasi omaisuudestaan 27 000 € Karjalohjan alueseurakunnan
alueen ikäihmisten auttamiseen. Hallintojohtaja Tarja Virtanen on keskustellut perikunnan
edustajien kanssa ja ehdotti, että varoja käytetään ikäihmisten tukemiseen
seurakuntatoimintaan osallistumisessa. Säännöllisestä toiminnasta messu, seniorikerho ja
diakoniaruokailu ovat toimintoja, joissa osallistujina on merkittävä määrä ikäihmisiä.
Yksittäisiä kuljetustarpeita ovat myös ikäihmisille mahdollisesti järjestettävä virkistysretki
sekä mahdollinen sururyhmään osallistuminen, kauneimmat joululaulut sekä muut erilliset
tapahtumat.
Kyseisen testamenttilahjoituksen toteuttamiseksi on diakoni Karinto pyytänyt kolmelta
taksiyrittäjältä; Lähitaksilta, Taksiline Koskiselta ja Sammatin Taksipalveluilta tarjouksen
ikäihmisten kuljettamisesta sunnuntaisin messuun Karjalohjan kirkkoon sekä kolme kertaa
kuukaudessa seniorikerhoon ja diakoniaruokailuun Karjalohjan Lasikirkkoon.
Tarjouspyyntö sisältää kyytitilaukset, reittisuunnitelmat ja kyydin toteutuksen.
Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä kaksi, Lähitaksi ilmoitti, että ei kykene hoitamaan ko. kuljetuksia. Sammatin Taksipalvelun tarjouksessa edestakaiset matkat sekä
sunnuntaina että arkipäivänä ovat 100 € vuodelle 2019. Taksiline Koskisen tarjouksessa
sunnuntaipäivien kuljetuksen hinta on 330 €/edestakaiset matkat ja arkipäivältä
240€/edestakaiset matkat.
•
•

Sunnuntain jumalanpalvelus kyydityksiä on vuonna 2019 huhti-joulukuussa 32
kyytiä ja vuonna 2020 yhteensä 52 kyytiä.
Seniorikerhoja ja ruokailuja vuonna 2019 huhti -joulukuussa 18 ja vuonna 2020
yhteensä 27 kyytiä.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§
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Kustannusarvio tarjouksen perusteella on Sammatin Taksipalvelulla vuosille 2019 ja 2020
yhteensä 12.900 € (5000 € ja 7900 €).
Taksiline Koskisen tarjous vuodelle 2019 on 14.880 € ja vuodelle 2020 yhteensä 26.070
€.
Sammatin Taksipalvelulla on käytettävissä 2 kuljettajaa ajoihin 8 -paikkaisella autolla, jossa
astinlauta helpottamassa autoon nousua. Autossa on suuri tavaratila, johon mahtuu
useampi liikkumisenapuväline esim. rollaattori. Auto ei ole inva-auto. Pyörätuoli mahtuu
mukaan, mutta asiakkaan on kyettävä siirtymään autoon tuolista.
Taksiline Koskisen kalustoon kuuluu monia autoja, mm. inva-auto.
Toteutus:
Tiedotetaan lehdessä ja nettisivuilla kyytipalvelun alkamisesta heti ja viikoittain lehdessä.
Kyytiä tarvitseva seurakuntalainen soittaa viimeistään torstaina klo 16 mennessä
taksiyrittäjälle ja tilaa kuljetuksen sunnuntaihin ja/tai tiistain tapahtumiin.
Taksiyrittäjä laskuttaa
seurakunnalle.

toteutuneet

kyydit

kuukausittain

ja

toimittaa

kyytitiedot

Tarkistetaan marras-joulukuussa kyytien toteutunut tarve ja sopimuksen mahdollinen jatko
seuraavalle vuodelle.
Diakoni Riikka Karinto esitteli asian.
Puheenjohtajan esitys: Ikäihmisten kuljetuspalvelu messuun, seniorikerhoon ja diakoniaruokailuun osallistumiseen hankitaan Sammatin Taksipalvelulta vuosien 2019 ja 2020
ajaksi. Virkistysretken ja sururyhmään kuljetukseen pyydetään tarjous erikseen.
Karjalohjan alueneuvosto puoltaa laadittua suunnitelmaa Annikki Lehtosen testamentin
varojen käytöstä ja lähettää esityksen edelleen kirkkoneuvostoon (ja tarvittaessa kirkkovaltuuston päätettäväksi).
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Päivi Seger on ilmoittanut
kirjallisesti kannattavansa esitystä. Elokuun loppuun saakka seurataan toiminnan
käynnistämistä ja sen jälkeen tarvittaessa selvennetään lehti- ja muuta ilmoittelua, mikäli
näyttää siltä, että testamentin perusajatus ei toteudu. Diakonilla on vapaat kädet
suunnitella muita ikäihmisten kuljetustarpeita.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) hyväksyä Karjalohjan alueneuvoston 7.3.2019 § 18 tekemän ehdotuksen Annikki Lehtosen
testamenttirahaston varojen käytöstä ja
2) edellyttää raporttia rahaston varojen käytöstä muutoin vuosittain, mutta toivoo saavansa
elokuun 2019 jälkeen väliraportin.
Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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49. ASIANHALLINTAJÄRJESTELMÄN HANKKIMINEN
Asianhallintajärjestelmän hankkiminen on ollut ajatuksissa jo useamman vuoden ajan.
Lohjan seurakunnassa on toteutettu useampi suuri tietojärjestelmähanke; vuonna 2017
toiminnanohjausjärjestelmä Katrinaan siirtyminen, vuonna 2018 it-alueen vaihtaminen ja O365 ympäristöön siirtyminen. Lisäksi on otettu käyttöön KirkkoHr- palvelu, joka tukee rekrytointia,
kehityskeskustelujen läpivientiä sekä suorituslisään liittyvien tavoitteiden kirjaamista ja arviointia.
Katrina-järjestelmän lisäosia on otettu käyttöön diakoniassa, perheasian neuvottelukeskuksessa.
Uudet internet sivut Lukkari-alustalla julkaistaan ja otetaan käyttöön 1.3.2019.
Valtuutettu Simo Jouhi on 14.1.2019 päivätyssä aloitteessaan ehdottanut siirtymistä sähköiseen
kokousmateriaalin lähettämiseen myös valtuuston osalta. Materiaalin vaatima muistitila on
kuitenkin niin suuri, että kaikkien vastaanottajien osalta lähettäminen ei onnistune.
Kirkkoneuvoston käytössä oleva seurakunnan intran sivujen kautta käytettävä portaali voitaisiin
ottaa käyttöön myös valtuuston osalta, mutta tekniikka on käytöstä poistuvan Sujuu- nimisen
ohjelman päällä. Sujuu- alusta poistuu pikkuhiljaa käytöstä Lukkari- alustalle siirtymisen johdosta.
Aloitteessa esitetty toivomus voidaan järjestää kestävällä tavalla asianhallintajärjestelmän avulla.
Asianhallintajärjestelmän hankkiminen tarkoittaa omien prosessien tarkastelua jo ennakkoon,
samalla tuloksena saadaan menetelmä, jossa asia kirjataan/avataan vain yhden kerran päätös- tai
käsittelyprosessin aikana ja sen päätteeksi arkistoituu sähköisesti kaikkine käsittelyvaiheineen.
Järjestelmän aktiivikäyttäjinä tulevat olemaan päätöksiä esittelevät ja valmistelevat työntekijät
sekä kirjaajat, ennakkoarviolta 20-25 henkeä. Muille työntekijöille tulisi lukuoikeus julkiseen
materiaaliin. Luottamushenkilöille tulisi sähköinen portaali.
Markkinoilla on käytännössä kaksi järjestelmää, jotka soveltuvat julkisyhteisön tarpeisiin. Lisäksi
on muita yritysten hallitustyöskentelyyn tarkoitettuja järjestelmiä, joissa fokus on
kokousmateriaalin hallinnan lisäksi tiukassa salassapidossa. Ne eivät taivu julkisen päätöksenteon
edellyttämään julkaisuun tai koko henkilökunnan lukuoikeuksiin.
Käytettävissä olevat järjestelmät ovat Triplan Oy:n Tweb, jonka käyttönimi on Domus. Tämä on
saatavilla Kirkkohallituksen valmiiksi kilpailuttamana. Toinen mahdollisuus on Innofactor Plc:n
Dynasty- järjestelmä. Domuksen kertakustannus on noin 11.150 € ja vuosikulut noin 5.000 €, kun
taas Dynastyn kertakulu olisi 41.000 € ja vuosikulu noin 4.800 €. Yli 40.000 € käyttöönottokuluun
ei ole varauduttu talousarviossa.
Hankinnan arvo saattaisi jäädä juuri alle kansallisen
hankintarajan, joka on 60.000 € (laskettuna 48 kk ajalle), mutta silti se tulisi kilpailuttaa, joskin
kevyemmin. Kilpailutuksen lopputulos lienee jo selvillä saatujen alustavien ja sitomattomien
tarjousten perusteella.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) liittyä Kirkkohallituksen kilpailuttaman Triplan Oy:n tuottaman Domus -ohjelman käyttäjäksi,
2) käynnistää asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyvän hankkeen
Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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50. KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄN 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.
Pääperiaatteena on, että kirkkoneuvosto valitsee Pyhän Laurin ja Virkkalan hautausmaille
seppeleen laskijat ja alueseurakuntien alueneuvostot omille hautausmailleen.
Tässä kokouksessa tulisi valita seppeleen laskijat Kaatuneitten muistopäivälle 19.5.2019.
LIITE 8

Menettelytapaohje kunniakäynneistä Itsenäisyyspäivänä ja Kaatuneitten
muistopäivänä

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Kaatuneitten muistopäivän 19.5.2019 seppeleen laskijat Pyhän Laurin ja
Virkkalan hautausmaille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi Kaatuneitten muistopäivän 19.5.2019 seppeleen laskijat
1. Pyhän Laurin kirkon hautausmaalle Simo Jouhen
2. ja Virkkalan hautausmaalle Anni Lahtisen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

12.3.2019

§

Sivu

51

71

51. SUOMEN LÄHETYSEURAN NIMIKKOLÄHETTIEN VAIHTAMINEN
Seurakunta on tukenut SLS:n kautta Katariina Kiilusen ja Tero Massan työtä nimikkosopimuksella
Thaimaassa. He ovat palanneet takaisisin kotimaahan ja Hanna Hiltunen SLS:sta esittää useita eri
vaihtoehtoja uusiksi nimikkoläheteiksi. Lähetystön strategian mukaan lähetystyön panopistettä
pyritään tietoisesti muuttamaan Aasiaan ja myös nimikkokohteiden ja lähettien määrään
selkeyttämään.
Lähetystyön työryhmässä on asiaa käsitelty ja parhaimpana nimikkolähettinä ja kohteeksi esitetään
seuraavaa:
Rowan Clusker on valittu Kambodzhaan ja Laosin kehitysyhteistyökoordinaattoriksi. Rowan on
kotoisin Iso-Britanniasta, mutta puhuu ja kirjoittaa täydellistä suomea. Hän asuu perheineen
Vuosaaressa ja nimikkoseurakuntatoiveita ovat muun muassa pk-seutu. Rowan on lähtenyt
elokuussa Kambodzhaan. Hänen suunniteltu työkautensa kesto on kaksi vuotta.
Esittelyä valmistellessa ilmeni, että seurakuntamme alueella Nummella asuu lähettipariskunta
Vaula Veirala ja Jaakko Nuutila, he ovat lähdössä Senegaliin. Heille toivotaan
nimikkosopimusta Lohjan seurakunnan kanssa. Heidän kohdemaansa ja maanosa poikkeavat
strategiasta. Erityisenä perusteena poikkeamisena voidaan pitää sitä, että he asuvat
seurakuntamme alueella ja heidän työnsä tukeminen tullee myös seurakuntalaisille läheisemmäksi.
Toiseksi seurakunnan on perusteltua tukea tehtävässään ja kutsumuksessaan seurakuntansa
jäseniä.
LIITTEET 9 lähettien esittelyt
Tällä hetkellä ei ole varsinaista tarvetta muuttaa talousarvioon liittyviä tukitavoitteita, vaikka lähetit
vaihtuvatkin.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa Katariina Kiilusen ja Tero Massan nimikkosopimuksen päättyneeksi ja
solmii SLS:n kanssa nimikkosopimukset Vaula Veiralan, Jaakko Nuutilan ja Rowan Clusterin
kanssa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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52. LÄHETYSTYÖN TALOUSARVIOAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUODELLE 2019
Sekä kuluvan että edellisen vuoden talousarvioissa on lähetystyön talousarvioavustuksiin varattu
yhteensä 84 327,00 € määräraha.
Vuoden 2016 ja vuoden 2018 talousarvion laadinnan yhteydessä avustuksiin kohdennettavia
määrärahoja leikattiin. Peruslinjauksen on ollut se, että noin 1 % palkkaverotuloista ohjataan
lähetystyöhön ja viime vuoden verotulot olivat 8.042.944 €, joten seuraavissa talousarvioissa
talousarviomäärähän liittyvää summa tultaneen tarkistamaan.
SLS:aa tuetaan sillä perusteella, että lähetystyön pidempänä toimintalinjauksena on selkiyttää ja
keskittää nimikkolähettejä ja kohteita, myös viestinnällisistä syistä.
Lähetystyölle varatut 84 327,00 € esitän jaettavaksi seuraavasti kirkkoneuvoston 21.11.2013
§:ien 232 ja 17.5.2016 § 93 tehtyjen linjauksen mukaisesti:
Suomen Lähetysseura (SLS)
Finska Missionsälskapet
Suomen luterilainen Evankeliumiyhdistys
(SLEY)
Svenka Lutherska Evangeliföreningen
Suomen
Evankelis-luterilainen
Kansanlähetys (SEKL)
Suomen Pipliaseura (SPS)
Kylväjä
Medialähetys Sanansaattajat (SANSA)
Yhteensä

40.476,96
2.529,81
12.649,05

48
3
15

843,27
12.649,05

1
15

8.432,70
2.529,81
4.216,35
84 327,00
€

10
3
5
100
%

Anna-Mari Kaskinen poistui käsittelyn ajaksi:
Kirkkoherran päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvioon varattujen avustusmäärärahojen
jakamisesta ja maksamisesta yllä olevan taulukon mukaisesti.
2. valtuuttaa taloustoimiston suorittamaan avustuksen maksatuksen avustuspäätöksen tultua
lainvoimaiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

12.3.2019
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53. TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHA-AVUSTUKSET YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖHÖN
Kuluvan vuoden talousarvioon on lisätty kustannuspaikka 1012700001 ”Ystävyysseurakuntatyö”.
Vastaava avustussumma, yhteensä 9.000 €, on siirretty kansainvälisen diakonian (1012700000 482000) määrärahasta tälle vastaavalle kulutilille.
Ystävyysseurakuntatyön avustaminen on jakautunut siten, että 3.000 € menee kullekin
ystävyysseurakunnalle eli Köbanyan seurakunnalle Unkariin ja Sakun seurakunnalle Viroon.
Vuonna 2018 Toksovan seurakuntaa ei avustettu. Kirkkoherra on selvittänyt Inkerin Toksovan
seurakunnan osalta tilannetta, esittelyä valmistellessa Toksovan kirkkoherra Aleksei Uimanen
vastasi sähköpostiin, joka on liitteenä. Hän ilmaisee kiitollisuutensa saadusta tuesta kertoen
seurakunnan nykyisestä toiminnasta. Seuraavista verkkosivuilta on löydettävissä tietoa:
http://www.inkerinkirkko.fi/pietarin-rovastikunta/ ja Paimion seurakunta on tehnyt
vuonna
2016
nimikkoseurakuntasopimuksen:
http://www.paimionseurakunta.fi/685nimikkosopimus-toksovan-srk-n-kanssa .
LIITE 10

sähköposti

Kirkkoherran päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvioon varattujen
avustusmäärärahojen jakamisesta ja maksamisesta yllä olevan esityksen mukaisesti siten,
että Köbanian, Sakun, Toksovan seurakunnille kullekin maksetaan 3.000 €,
2. valtuuttaa taloustoimiston suorittamaan avustuksen maksatuksen avustuspäätöksen
tultua lainvoimaiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

12.3.2019
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54. TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHA-AVUSTUKSET MERIMIESKIRKOLLE JA KIRKON
ULKOMAANAVULLE
Merimieskirkko
Talousarviossa kansainväliseen diakoniaan (1012700000) on varattu yhteensä
75.000 €. Tästä määrärahasta 5.000 € tililtä 481000 on varattu Suomen Merimieskirkko ry:lle.
Hannu Laasion aloitteen pohjalta kirkkoneuvosto vuodesta 2017 lähtien on päättänyt, että 1/3 osa
kohdennetaan avustussummasta Rotterdamin Merimieskirkolle (1.667 €) ja 2/3 osaa Hampurin
merimieskirkolle (3.333 €.)
Kirkon Ulkomaanapu
Talousarviossa kansainvälisen diakonian (1012700000 - 482000) määrärahasta
61.000 € on osoitettu ulkomaiseen avustustoimintaan tilitettäväksi Kirkon Ulkomaanavulle.
Hannu Laasion aloitteen pohjalta kirkkoneuvosto vuodesta 2017 lähtien on päättänyt, että 1/3 osa
kohdennetaan avustussummasta Rotterdamin Merimieskirkolle (1.667 €) ja 2/3 osaa Hampurin
merimieskirkolle (3.333 €.)
Kirkkoherran päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvioon varattujen
avustusmäärärahojen jakamisesta ja maksamisesta yllä olevan esityksen mukaisesti siten,
että 1/3 osa kohdennetaan avustussummasta Rotterdamin Merimieskirkolle 1.667 € ja 2/3
osaa Hampurin merimieskirkolle 3.333 € sekä Kirkon Ulkomaanavulle 61.000 € että
2. valtuuttaa taloustoimiston suorittamaan avustuksen maksatuksen avustuspäätöksen
tultua lainvoimaiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
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55. LÄHETYSJÄRJESTÖJEN VUOSIKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA
Seurakuntamme on perinteisesti lähettänyt vuosikokousedustajat eri lähetysjärjestöjen
vuosikokouksiin. Asiaa on valmistellut Kantaseurakunnan osalta lähetyksen aktiivisista toimijoista
koostuva työryhmä. Aikaisemmin tämän valmistelun pohjalta on kirkkoneuvosto tehnyt
ratkaisunsa.
Kuitenkin on hyvä tuoda edustajien valinta jo tähän kokoukseen, jolloin asia voidaan paremmin
valmistella ja huomioida myös mahdollinen alueseurakuntien edustajien valinta. Vasta
kokouskutsun saatuamme jää valmistautuminen kohtuuttoman lyhyeksi.
Lähetystyöryhmä esittää seurakunnastamme seuraavia edustajia seuraavia henkilöitä nimettäväksi
lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin.
Suomen Pipliaseuran vuosikokous 18.5.2019 klo 13 Jyväskylässä Kirkkopäivien yhteydessä - Raili
Rantanen, varalla Esa Sohlberg.
SANSA:n vuosikokous 24.5.2019 Vantaalla – Alli Brummer.
SLEY:n vuosikokous ja lähetysjuhlat 29.6.2019 Poriin - edustajaa vielä haetaan.
Kylväjän vuosikokous kevätpäivät 14.-16.6.2019 Hyvinkäällä - Anniina Javanainen.
SEKL:n kesäpäivät ja vuosikokous 5.-7.7.2019 Ryttylässä - Anneli Suhonen Laakso ja Alli
Brummer.
Suomen lähetysseuran vuosikokous 18.5.2019 Jyväskylässä Kirkkopäivien yhteydessä Esa
Sohlberg ja Raili Rantanen kantaseurakunnasta, Erkki Kuusanmäki Nummelta ja Kaisa Rinne
Sammatti-Karjalohjalta.
Perinteisesti alueseurakunnista on tullut kaksi edustajaa Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita lähetystyöryhmän esittämät henkilöt lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin ja SEKL:n
kesäpäiville,
2. valitsee kaksi edustajaa esitettyjen lisäksi Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen ja
3. valtuuttaa kirkkoherran nimeämään tarvittaessa edustajat tämän päätöksen jälkeen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti:

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
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56. AVUSTUKSEN
MYÖNTÄMINEN
APUOMENA
RY:N
LÄHIMMÄISPALVELUN
VAPAAEHTOISTOIMINNAN
PALKKAUSKUSTANNUKSIIN VUODELLE 2019

76
/
LAURENTIUSKOORDINAATTORIN

Apuomena ry. on toimittanut kirkkoneuvostolle 13.12.2018 päivätyn avustusanomuksen, jossa
yhdistys
anoo
Lohjan
seurakunnalta
10.000
euron
avustusta
vuodelle
2019.
Avustusmääräraha käytetään Laurentius-lähimmäispalvelun koordinaattorin palkkaukseen.
Yhdistys on toimittanut tilinpäätöksen vuodelta 2017.
Lohjan seurakunta on myöntänyt vuosittaista toiminta-avustusta Apuomena ry:n puitteissa
toimivan Laurentius -lähimmäispalvelun toiminnan rahoittamiseen vuodesta 2007 alkaen.
Vuosina 2009 – 2013 avustussumma on ollut 10.000 € /vuosi. Vuoden 2014 talousarvoissa
määrärahoja supistettiin seurakunnan taloustilanteen tiukkenemisen johdosta.
Vuosina 2016 myönnetty avustus oli 7350 €, sekä vuonna 2017 summa alennettiin
talousarvioleikkauksien perusteella 7.250 €:oon, vuonna 2018 7.150 €:oon ja leikkaustarvetta on
edelleen.
Vuoden 2019 budjettia laadittaessa Apuomenan toiminta-avustukseen on varattu 7.000 euron
määräraha. Apuomenan määrärahavaraus on siirretty diakoniatyön kustannuspaikalta
muuhun seurakuntatyön kustannuspaikalle 1012900000 kulutilin
varaukseen 489000 - muut
tuet ja avustukset, koska diakoniatyön kulutiliä käytetään
Kirkon diakoniarahaston kanssa
toimimiseen.
Apuomena ry:n avustushakemus on otettu Lohjan seurakunnan yleiseen avustuksien
myöntämisprosessiin mukaan 2012 alkaen. Aiemmin avustuksen myöntämisestä on päätetty
diakoniatyön työalalla.
LIITTEET 11 Avustusanomus
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) myöntää Apuomena ry/ Laurentius -lähimmäispalvelun toimintaan 7.000 € avustuksen vuodelle
2019 ja
2) valtuuttaa taloustoimiston suorittamaan avustuksen maksatuksen avustuspäätöksen tultua
lainvoimaiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
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57 a.TOIMIKUNNAT 2013-2018, NIIDEN TYÖSKENTELY JA MUUTOSTARPEET
Kirkkovaltuusto 4.6.2013 päätti Lohjan seurakunnan työalojen organisaatiosta. Tuolloin päätettiin,
että Lohjan seurakunnassa on kaksi johtokuntaa ja neljä toimikuntaa. Toimikuntien nimeäminen
on kirkkoneuvoston toimivallassa, mutta mahdollisista muutoksista on hyvä vähintään tiedottaa
kirkkovaltuustoa, koska se on vahvistanut edellisen organisaatiokaavoin, jonka osana toimikunnat
ja johtokunnat ovat. Toimikunnat ovat juridiselta luonteeltaan tarkoitettu tilapäisiksi tai
määräaikaisiksi ja niillä pitäisi olla selkeä toimeksianto, jonka varassa ne voivat työskennellä.
Lisäksi voidaan nimetä vapaamuotoisemmin toimivia työryhmiä. Työryhmiä toimii aktiivisesti mm.
lähetystyön alalla.
Toimikuntatyöskentelystä on nyt saatu kokemusta: sekä kielteistä että myönteistä.
Uuden valtuustokauden alkaessa on tarpeen tarkastella toimikuntatyöskentely uudelleen,
järjestellä sitä uudelleen.
Tammikuun kirkkoneuvoston kokouksen yhteydessä käytiin keskustelua luottamushenkilöiden
toiveista toimikuntatyöskentelyn suhteen. Keskiöön nousivat erityisesti yhteisötyö, lapsi- ja
perhetyö. Painopistealueina keskustelussa nousivat myös panostus nuoriin aikuisiin,
maahanmuuttotyöhön (lähetystyö), diakoniaan ja ilmastotyöhön. Lisäksi Virkkalan aluetyö nousi
esiin. Toimikuntien toivotaan voivan olla tukena perustettavan tulevaisuustyöryhmän
työskentelyssä. Tulevaisuustyöryhmä on suunniteltu perustettavan 19.3.2019 pidettävän
valtuustoseminaarin jälkeen. Edelleen tärkeäksi koetaan seurakunnan työntekijöiden ja
toimikunnan jäsenten välinen yhteydenpito. Toimikuntien työn mielekkyyttä nostaisi kokemus siitä,
että he voivat olla palkattujen työntekijöiden tukena.
Avoimia kysymyksiä ovat mm.
- minkä toimikuntien työskentelyä on hyödyllistä jatkaa ja minkä toimikuntien tehtäväksi antoa
ja nimikettä on syytä muuttaa.
- miten alueseurakunnat ja niiden edustajat pitävät tarpeellisena osallistua
toimikuntatyöskentelyyn.
- Virkkalan aluetyö: onko erillinen toimikunta/työryhmä/tiimi tarpeen
- Yhteisötyö: onko erillinen toimikunta/työryhmä/tiimi tarpeen
Johtopäätöksiä:
-

viestinnän toimikunta on selkeimmin lunastanut ne odotukset, jotka sille asetettiin.
kasvatuksen toimikunnan työ selkiytyi perustoimintokuvauksen jälkeen
palvelun toimikunnan tehtäväkenttä on liian laaja ja hajanainen
jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunnan työtä ei ole nähty kovin mielekkäänä
on aika päättää mitä toimikunnat lakkautetaan ja mitä työskentelymuotoa esitetään niiden
tilalle
- voidaan perustaa työryhmiä tai vahvistaa jo olevien ryhmien ja/tai tiimien toimintaa

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA
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57 b. VIESTINNÄN TOIMIKUNTA
Kirkkovaltuustolle edellisillä vaalikausilla esitetyn toimintalinjauksen mukaan toimikunnassa on
yhteensä 12 jäsentä, jokaisesta alueseurakunnasta on yksi jäsen ja kantaseurakunnasta 8, lisäksi
kirkkoneuvoston jäsen toimii toimikunnan puheenjohtajana. Aikaisemmat yleiset toimintalinjaukset
on esitetty kirkkovaltuustossa ja ne ovat liitteenä.
Käytännön kokemus toimikuntatyöskentelystä viestinnän alueella on osoittanut, että on tärkeätä
saada mahdollisimman kattavasti kaikilta alueista viestinnästä kiinnostuneita luottamushenkilöitä
mukaan suunnittelemaan ja toteuttamamaan viestintää. Parhain malli on, että osasta viestinnän
toimikunnan jäsenistä pystytään muodostamaan työryhmänä Lohkare-lehden toimituskunta.
Viestinnän toimikunnan tehtäväksi antona vuosiksi 2019-2010 voisivat olla seuraavat asiat:
1. Työryhmän Lohkare-lehden toimituskunnaksi toimikunnan jäsenten keskuudesta perustaminen
tarpeiden mukaan
2. Kehittävän palautteen antaminen seurakunnan uusista nettisivuista
3. Seurakunnan some-viestinnän kehittäminen ja siinä tukeminen
4. toimikunta tukee tulevaisuustyöryhmän työtä tekemällä tarvittaessa aloitteita ja ehdotuksia
tulevaisuustyöryhmälle
Toimikuntaa valittaessa tulee huomioida tasa-arvolain vaatimukset.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. nimetä toimikaudekseen 2019-2020 toimikunnan puheenjohtajan hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen.
2. valita toimikaudekseen 2019-2020 kahdeksan (8) kantaseurakunnan edustajaa ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet ja
3. pyytää alueneuvostoja nimeämään kukin oman jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen.
Muutettu kirkkoherran päätösesitys:
1. nimetä toimikaudekseen 2019-2020 toimikunnan puheenjohtajan hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen.
2. valita toimikaudekseen 2019-2020 viisi (5) kantaseurakunnan ehdokasta ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet
3. pyytää alueneuvostoja nimeämään kukin oman jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Kirkkoneuvoston päätös:
Asia päätettiin jättää pöydälle.
Keskustelussa tulevaa kokousta varten linjattiin alustavasti seuraavat asiat:
1. nimetä toimikaudekseen 2019-2020 toimikunnan puheenjohtajan hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen.
2. valita toimikaudekseen 2019-2020 viisi (5) kantaseurakunnan ehdokasta ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet alla olevan taulukon mukaisesti.
Simo Jouhi pj
Jaakko Puomila
Maija Majuri
Miika Lepokallio
Tea Järvinen

Kauko Pohjonen
Terho Tikkanen
Pauliina Jalola-Korhosaari
Kirsi Oksanen
Anna-Mari Kaskinen

3. pyytää alueneuvostoja nimeämään kukin oman jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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58 a. KASVATUKSEN TOIMIKUNTA
Kirkkoneuvostossa on hyvä käydä keskustelu toimintalinjauksista ja mahdollisesti vielä täsmentää
toimeksiantoa toimikunnalle. Kirkkoneuvoston jäsenten kysyttyä kirkkoherralta työntekijöiden
näkemystä asiaan, on kasvatuksen tiimi kysymyksen pohjalta muotoillut omia toiveitaan
seuraavasti:
Emme työntekijöinä niinkään kaipaa kokouksia, joista tulee pitää keskustelupöytäkirjaa,
vaan ennemminkin toimielintä, joka voisi aidosti tutustua toimintaa tulemalla tutustumaan
ja osallistumaan toimintaan: katsomaan, keskustelemaan, tekemään yhdessä ja
tapaamaan lapsia / nuoria / työntekijöitä / yhteistyökumppaneita. Tällaisia tilanteita
voisivat olla esim. rippikoulutapaamiset, nuortenillat, Nuorten hallituksen kokoukset,
isoskoulutus, kerhonohjaajien koulutus ja kokoukset, kerhot, tiimipalaverit, koulujen
päivänavaukset ja tuntivierailut, koululaiskirkot, lasten kerhot ja kirkkohetket, leirit jne…
Näin he saisivat konkreettisen kuvan mitä teemme ja samalla olisi mahdollisuus kysellä ja
esitellä omia ideoitaan.
Toinen idea, mikä nousi esiin, oli yhteinen tilaisuus luottamushenkilöille ja työntekijöille ja
siellä ns. learning-cafe, jossa olisi eri työmuotojen pisteitä. Pisteissä luottamushenkilöt
voisivat tutustua työmuotojen toimintaan, työalat saisivat ns. kasvot. Olisi mahdollisuus
tutustua ja keskustella.
Keskustelut sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa paljastavat yhden selkeän
tarpeen: kaivataan tutustumista niin ihmisiin kuin itse toimintaan. Tämän perusteella toimikunta
voisi tehdä avauksia kasvatuksen alan kehittämiseksi ja uudelleen suuntaamiseksi. Toimikunnan
tehtävänanto voisi olla seuraava:
1. Toimikunta tai sen jäsenet osallistuvat mm nuorten hallituksen kokouksiin ja tutustuvat
osallistumalla kasvatuksen eri toiminta-alueisiin.
2. toimikunta järjestää yhdessä työntekijöiden kanssa Learning cafe menetelmällä
kirkkovaltuuston jäsenille tutustumisen eri toimintoihin syksyllä 2019
3. toimikunta tekee esityksiä toiminnan uudistamiseksi ja kehittämiseksi
4. toimikunta tukee tulevaisuustyöryhmän työtä tekemällä aloitteita ja ehdotuksia
tulevaisuustyöryhmälle
Toimikuntaa valittaessa tulee huomioida tasa-arvolain vaatimukset.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. nimetä toimikaudekseen 2019-2020 toimikunnan puheenjohtajan ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen.
2. valita toimikaudekseen 2019-2020 8 kantaseurakunnan edustajaa ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet ja
3. pyytää alueneuvostoja nimeämään kukin oman jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Kirkkoherran muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. nimetä toimikaudekseen 2019-2020 toimikunnan puheenjohtajan ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen.
2. valita toimikaudekseen 2019-2020 5 kantaseurakunnan edustajaa ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet ja
3. pyytää alueneuvostoja nimeämään kukin oman jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Asia päätettiin jättää pöydälle.
Keskustelussa tulevaa kokousta varten linjattiin alustavasti seuraavat asiat:
1. nimetä toimikaudekseen 2019-2020 toimikunnan puheenjohtajan hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen.
2. valita toimikaudekseen 2019-2020 viisi (5) kantaseurakunnan ehdokasta ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet alla olevan taulukon mukaisesti.
PJ Saila Sutinen
Jani Méling
Kauko Pohjonen
Anni Lahtinen
Tuula Niemi

Susanne Sere
Janne Strömberg
Jyrki Mäntyvaara
Heidi Ahlström
Susanna Jääskeläinen

3. pyytää alueneuvostoja nimeämään kukin oman jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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58 b. JÄSENYYSTOIMIKUNTA
Jumalanpalvelus – ja musiikkitoimikunnan työskentely on koettu haastavaksi mm. sen vuoksi, että
käsiteltävät asiat ovat varsin pitkälle muotoon sidottuja eikä toimikunnan jäsenillä ole
todellisuudessa mahdollisuutta juurikaan vaikuttaa jumalanpalveluksen sisältöön tai niissä
esitettävään musiikkiin.
Kirkkoneuvostossa on hyvä käydä keskustelu siitä, onko tarkoituksenmukaista pitää yllä
jumalanpalvelusja
musiikkitoimitoimikunta
-nimikkeellä
olevaa
toimikuntaa.
Organisaatiokaaviossa toimikunnan nimenä on ollut ”Julistus” ja sittemmin se on muotoutunut
nimeksi ”Jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta”.
Toimikunnan toiminta-ajatuksen taustalla on strategian painopistealueena oleva lause ”Jäsenyys
tärkeäksi”. Edellisillä toimintakausilla toimikunnan painopisteiksi on määritelty mm seuraavia
tehtäväalueita ja asioita:
• Jumalanpalvelus
• Julistus
• Aikuistyö
• Musiikki
• Kantaseurakunnan aluetyö
• Tehtävänä suunnitella ja kehittää jumalanpalvelus- julistus ja musiikkityötä yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa koko seurakunnan alueella
• Työalan tehtävänä on toteuttaa käytännön evankelioimistyötä jumalanpalveluksissa,
toimituksissa ja muissa tilaisuuksissa luoden edellytyksiä kristillisen uskon leviämiselle ja
kasvulle sanan, musiikin ja muun ilmaisun keinoin.
• Visio on virittää kuulijan kokonaisvaltaista kokemusta ylittämään hänen odotuksensa ja
siten luoda innostuneisuutta seurakunnan toimintaan.
• kehittää työalan toimintaa kuulijalähtöisesti perustaen suunnittelun kuulijan odotusten
tuntemiseen, kuulijan aktivoimiseen ja seurakuntalaisten mutkattomaan lähestymiseen.
• varmistaa toiminnan monipuolisuus ja korkea laatu perustaen suunnittelun oman
tekemisen lisäksi erilaisten sidosryhmien; yhdistysten, oppilaitosten, kuorojen ja
orkesterien linkittämiseen seurakunnalliseen toimintaan sekä ottamalla seurakunnan
tiloissa tapahtuva konserttitoiminta mukaan suunnitelmiin seurakunnan toimintana.
• Tämä edellyttää saumatonta yhteistyötä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa,
pitkäjänteistä suunnittelua ja johtamista sekä avointa vuorovaikutusta kaikkien
mahdollisten sidosryhmien kanssa.
Keskusteluissa on tullut esille, että on tarpeen olla toimikunta, jonka työalana olisi pohtia, miten
seurakunta voisi vahvistaa yhteyttä seurakuntalaisten kanssa. Toiminnan fokuksessa voisi olla
aikuistyö, yhteisötyö, hengellisyys sekä raamatun tutkiminen ja -opetus. Myös ilmasto-ohjelma olisi
mahdollisesti tämän toimikunnan alaa.
Toimikuntaa mahdollisesti valittaessa on hyvä huomioida tasa-arvolain vaatimukset.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy asiasta keskustelun, päättää jatkovalmistelusta tai toimikunnan nimen
muuttamisesta jäsenyystoimikunnaksi.
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Kirkkoherran muutettu päätösesitys:
Asia jätetään pöydälle.
Seuraavaan kokoukseen pyydetään mukaan Virkkalan aluepappi Erica Stick sekä yhteisötyöstä
vastaava Piia Korpijaakko.
Keskustelussa tuli esille seuraavat asiat:
1. että ryhmät olisivat pienempiä.
2. Jäsenyys toimikunta voisi olla nimeltään jumalanpalvelus- ja musiikki/julistustyön toimikunta.
3. Myös yhteisötyötoimikuntaa ehdotettiin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

12.3.2019

§

Sivu

59

84

59. VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMISTIIMI
Vapaaehtoistyön kehittämisestä tehtiin viime valtuustokaudella useampikin aloite ja näiden
pohjalta päätettiin liittyä Kirkkopalvelut ry:n ylläpitämään Vapaaehtoistyö.fi – palveluun. Samalla
saatiin käyttöön myös kotimaanapu.fi – palvelu, jonka avulla voidaan tukea diakoniatyötä.
Tällä hetkellä erityisesti pastori Piia Korpijaakko vetää vapaaehtoistoimintaan liittyvää työryhmää,
josta on muistio liitteenä kirkkoneuvoston tiedoksi.
Tärkeintä lienee sekä työntekijöille että luottamushenkilöille, että tehtäväksi anto ja tehtävä on
kaikkien kannalta mielekästä ja seurakunnan toimintaa eteenpäin vievää.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi vapaaehtoistyöryhmän kokoonpanon ja toimintasuunnitelman.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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60. PALVELUN TOIMIKUNTA
Edellisten vaalikausien kokemukset toimikuntakuntatyöskentelystä osoittavat sen, että
kokonaisuutena palvelun kenttä on laaja. Siksi diakonian tiimi esittää, että toimikunta keskittyisi
vuosina 2019-2020 seniorityöhön, sen kartoittamiseen, suunnitteluun ja jatkossa toteuttamiseen.
Tiimin toiveet ovat vastaavan suuntaisia kuin kasvatuksen tiimillä.
Samassa yhteydessä on hyvä todeta, että palvelun ja diakonian alueella toimivat jo nyt seuraavat
vastuu/työryhmät:
Asunnottomien yön tapahtumaa vuonna 2018 toteuttaneet tahot
Martat, Maanpuolustusnaiset, Me- kouluhanke, SPR, Asemankirkon väki, A-kilta, Apuomena,
Lohjan seudun työttömät, Lohjan ruoka-apuryhmä
Lohjan kaupunki: Kulttuuripaja, Kierrätyskeskus, Nuorisotyöpaja Tuuma, Päihdeklinikka, etsivä
nuorisotyö Linkki
Lohjan seurakunta: keittiövapaaehtoiset, nokipannutiimi, keittiö, vahtimestarit, diakonia
Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2019 työryhmä
Lea Sornikivi, Simo Jouhi, Raija Urama, Suvi Sojanto, Anneli Suhonen-Laakso, Riitta Luhtala, Esa
Sohlberg, Matti Kupari, Antti Pihakari ja työntekijöistä Krista Kallio ja Anneli Kytölä.
Lähetyksen työryhmä
Esa Sohlberg, Alli Brummer, Maija Kokkonen, Anneli Suhonen-Laakso, sekä työntekijöistä Raili
Rantanen ja Anniina Javanainen
Toimikuntaa valittaessa on hyvä huomioida tasa-arvolain vaatimukset.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. nimetä toimikaudekseen 2019-2020 toimikunnan puheenjohtajan ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen.
2. valita toimikaudekseen 2019-2020 8 kantaseurakunnan edustajaa ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet ja
3. pyytää alueneuvostoja nimeämään kukin oman jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen,
4. merkitsee tiedoksi eri työryhmät jäsenineen
5. toimikunta tukee tulevaisuustyöryhmän
tulevaisuustyöryhmälle

työtä

tekemällä

aloitteita

ja

ehdotuksia

Kirkkoherran muutettu päätösesitys:
Asia jätetään pöydälle.
Keskustelussa tulevaa kokousta varten linjattiin alustavasti seuraavat asiat:
1. nimetä toimikaudekseen 2019-2020 toimikunnan puheenjohtajan ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen.
2. valita toimikaudekseen 2019-2020 5 kantaseurakunnan edustajaa ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet ja
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3. pyytää alueneuvostoja nimeämään kukin oman jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen,
4. merkitsee tiedoksi eri työryhmät jäsenineen
5. toimikunta tukee tulevaisuustyöryhmän
tulevaisuustyöryhmälle

työtä

tekemällä

aloitteita

ja

ehdotuksia

Kirkkoneuvoston päätös:
Asia jätettiin pöydälle.
Keskustelussa tulevaa kokousta varten linjattiin alustavasti seuraavat asiat:
1. nimetä toimikaudekseen 2019-2020 toimikunnan puheenjohtajan ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen.
2. valita toimikaudekseen 2019-2020 5 kantaseurakunnan edustajaa ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet ja
Inkeri Kangas
Lea Sornikivi
Mia Hokkanen
Pirjo Kuntsi
Susanna Jääskeläinen

Iris Virkkilä
Riitta Luhtala
Anneli Suhonen Laakso
Suvi Sojanto

3. pyytää alueneuvostoja nimeämään kukin oman jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen,
4. merkitsee tiedoksi eri työryhmät jäsenineen
5. toimikunta tukee tulevaisuustyöryhmän
tulevaisuustyöryhmälle.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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61. KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAN VALINTA PERHEASIAINEUVOTTELUKESKUKSEN
JOHTOKUNTAAN
Lohjan kirkkovaltuusto valitsi 20.1.2015 §:ssä 9 toimikaudekseen 2015-2018 Perheasian
neuvottelukeskuksen johtokuntaan varsinaisiksi jäseniksi (varajäsenet suluissa) Juha Niemimaa
(Kaisa Niskala), Susanna Jääskeläinen (Inkeri Kangas) ja Paavo Myöhänen (Timo Ruoho).
Keskuksen toimintaa on yhteistä Vihdin seurakunnan kanssa ja sitä ohjaa molempien seurakuntien
kirkkovaltuustojen hyväksymä johtosääntö (Vahvistettu Lohjan seurakuntayhtymän yhteinen
kirkkovaltuustossa 18.12.2012).

3§

Johtokuntaan kuuluu viisi (5) jäsentä, joista Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto valitsee kolme
(3) jäsentä ja Vihdin seurakunnan kirkkovaltuusto kaksi (2) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet. Jos jäsen eroaa tai menettää vaalikelpoisuutensa ennen
toimikautensa päättymistä, valitaan eronneen tilalle toinen henkilö toimikauden jäljellä olevaksi
ajaksi.
Valtuustojen päätöksenteon yhteydessä on huolehdittava, että Kirkkolain 25. luvun 10a §:n
määräykset tulevat huomioiduiksi yhteisen johtokunnan kokoonpanossa.
Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan kirkkovaltuustojen toimikaudeksi.
Johtokunta hoitaa tehtäviään, kunnes uusi johtokunta on valittu ja järjestäytynyt.
4§
Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi
jäsentä on saapuvilla ja kumpikin osakasseurakunta on edustettuna.
Osakasseurakuntien kirkkoherroilla ja Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajalla on läsnäolo- ja
puheoikeus johtokunnan kokouksissa.
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto ja Vihdin kirkkoneuvosto nimeävät edustajansa läsnäolo- ja
puheoikeuksin Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan.
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston tehtävänä on nimetä keskuudestaan edustajansa läsnäoloja puheoikeuksin johtokuntaan.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä keskuudestaan
johtokuntaan läsnäolo- ja puheoikeuksin.

edustajan

Perheasianneuvottelukeskuksen

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto
päättää
nimetä
keskuudestaan
Kirsi
Oksasen
Perheasianneuvottelukeskuksen johtokuntaan läsnäolo- ja puheoikeuksin.
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62. ALUENEUVOSTOJEN, JOHTOKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
• Karjalohjan alueneuvoston pöytäkirja 1/2019, LIITE 14
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä alueneuvoston pöytäkirjan tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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63. HENKILÖSTÖASIA
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64. ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
• Kirkkohallituksen yleiskirjeet 3-4/2019
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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65. MUUT ASIAT
Paul Packalén esitti aloitteen Pyhän Laurin kirkon kierreportaiden muuttamisesta invalidihissille
sopivaksi.
68. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21.08.
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