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141. ALKUHARTAUS
Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 571.
142. 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 käsitellään §147 ja § 148 ennen §144.

143. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkistajiksi Simo Jouhen ja Jorma Kairan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________
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Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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147. NUMMEN ALUESEURAKUNTAAN SIJOITTUVAN DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Nummen alueseurakuntaan sijoittuva diakonian virka on ollut haettavana ajalla 8.5.-26.5.2019.
Avoimesta virasta julkaistiin seuraava hakuilmoitus internetissä osoitteissa www.oikotie.fi,
www.evl.fi, www.lohjanseurakunta.fi ja www.mol.fi:

Lohjan seurakunnassa on haettavana Nummen alueseurakuntaan sijoittuva
DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRKA
Työ on laaja-alaista diakoniatyötä painottuen ikäihmisten parissa tehtävään työhön.
Diakonian perustyön lisäksi tehtävään kuuluu lähetystyön organisointi. Tehtävä sisältää
myös kehitysvammaistyötä sekä toimimista perheiden ja nuorten parissa yhdessä
alueseurakunnan muiden työntekijöiden kanssa.
Vaikka olet alueen ainoa diakoniatyöntekijä, tukenasi ovat diakoniatiimi, alueseurakunnan
työyhteisö sekä aktiiviset vapaaehtoiset. Lohjan seurakunnassa on yhteensä 9
diakoniatyöntekijää. Esimiehenä toimii johtava diakoniatyöntekijä.
Viran pätevyysvaatimuksena on kirkkohallituksen päätöksen (nro 124/24.1.2017)
mukainen ammattikorkeakoulututkinto tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten
mukainen tutkinto. Työssä tarvitaan oma-aloitteisuutta, yhteistyö- ja
vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä. Oman auton käyttö on työssä välttämätöntä.
Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää ennen
valinnan vahvistamista seurakunnan työterveyslääkärin antama hyväksyttävä todistus
terveydentilastaan. Virassa on 6 kuukauden koeaika.
Viran palkkaus sijoittuu kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmään 502,
peruspalkka 2345,76. Tämän lisäksi maksamme vuosisidonnaista palkanosaa, joka
perustuu aikaisempaan työkokemukseen.
Hakemukset lähetetään sähköisesti KirkkoHR -palvelun kautta su 26.5.2019 klo 14
mennessä. Haastattelut järjestetään ke 29.5.2019 klo 15 alkaen. Haastatteluun valituille
ilmoitetaan tarkempi ajankohta.
Lisätietoja antavat johtava diakoniatyöntekijä Anna Helenius, 044 780 4234,
anna.k.helenius@evl.fi ja aluekappalainen Erkki Kuusanmäki 040 779 9365,
erkki.kuusanmaki@evl.fi
Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli yhteensä kuusi. Hakijoista neljä täyttää viran
kelpoisuusvaatimukset. Yhteenveto kaikista hakijoista on esityslistan liitteenä.
Hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin Riikka Karinto, Netta
Kuivalainen ja Mika Särkijärvi.
Haastattelut järjestetään keskiviikkona 29.5.2019. Kirkkoneuvoston asettamaan
haastattelutyöryhmään kuuluvat kirkkoherra Juhani Korte, johtava diakonian viranhaltija Anna
Helenius, aluekappalainen Erkki Kuusanmäki sekä alueneuvoston edustajat Irja Salonen ja PirjoLeena Forsström.
Päätösesitys tuodaan kokoukseen.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Työryhmä haastatteli kahta henkilöä: Riikka Karintoa ja Netta Kuivalaista. Mika Särkijärvi ilmoitti
saaneensa tehtävän toisaalta.
Molemmat haasteltavat tuottivat ryhmälle suureen haasteen sekä luontevuuksiltaan että
diakoniatyön asioiden hallinnaltaan. Molemmilla hakijoilla on lähes yhtyä pitkä kokemus
varsinaisesta diakoniatyöstä. Riikka Karinnon vahvuudeksi tuli kuitenkin laaja-alaisempi
työkokemus sekä työn kehittämisestä että alueseurakuntatyön erityisistä haasteista.
Työryhmä esittää yksimielisesti, että virkaan valitaan Riikka Karinto ja varalle Netta Kuivalainen.
Käsittely:
Aluepappi Raili Rantanen poistui käsittelyn ajaksi.
LIITE 3 a

Hakijayhteenveto

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita diakoniatyöntekijän Nummen alueseurakuntaan työryhmän esityksen mukaisesti
2. noudattaa viran täytössä kuuden kuukauden koeaikaa
3. määritellä tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 2345,76 €/kk vaativuusryhmässä 502
4. edellyttää, virkaan valittu toimittaa työnantajalle ennen valinnan vahvistamista
työterveyshuollosta hankitun lääkärintodistuksen terveydentilastaan
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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148. LOHJAN PYHÄN LAURIN KIRKON SUNTION VALINTA
Lohjan seurakunnassa on ollut käynnissä suntion hakuprosessi. Tehtävä tulee avoimeksi 1.9.2019
lukien eläköitymisen takia. Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 26.3.2019 (§ 79) työryhmän
valmistelemaan suntion valintaa. Työryhmään nimettiin kiinteistöpäällikkö Ilkka Nyman,
toimitilavastaava Maria Löfman, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma, kiinteistösihteeri Eeva Hietala
sekä kirkkoneuvoston jäsenet Esa Sohlberg ja Kirsi Oksanen.
Lohjan seurakunnassa on tällä hetkellä neljä päätoimista kantaseurakuntaan sijoittuvaa suntion
tehtävää. Lohjan Pyhän Laurin kirkon suntion tehtävät sijoittuvat sekä kirkkoon että
seurakuntataloon. Pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat vahtimestarina toimiminen eri tilaisuuksissa,
tilojen valmistelu kirkollisia tilaisuuksia varten kirkkovuoden rytmin mukaisesti sekä tilojen
puhtaudesta, järjestyksestä ja viihtyvyydestä huolehtiminen.
Suntion toimessa edellytetään tehtävään soveltuvaa ammattitutkintoa (esimerkiksi suntion
ammattitutkinto) ja / tai vastaavaa työkokemuksella hankittua ammattitaitoa. Toimeen valitun
tulee esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus
terveydentilastaan. Toimi sijoittuu vaativuusryhmään 402 (tehtäväkohtainen peruspalkka 1 963,51
€/kk). Työ alkaa 1.9.2019 tai sopimuksen mukaan. Toimessa noudatetaan kuuden kuukauden
koeaikaa.
Hakuilmoitus julkaistiin sähköisessä KirkkoHR –palvelussa huhtikuussa. Hakuaika päättyi
perjantaina 10.5.2019. Määräaikaan mennessä hakemuksia saatiin yhteensä 15. Yhteenveto
kaikista hakijoista on esityslistan liitteenä. Kaikki hakemukset ansioluetteloineen ovat nähtävillä
kokouksessa.
Hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin Martti Hietanen Salosta, Ari
Solanummi Lappeenrannasta ja Sari Koljonen Klaukkalasta. Kaikilla haastatteluun kutsutuilla on
suntion ammattitutkinto.
Haastattelut järjestettiin keskiviikkona 22.5.2019.
Työhakemusten ja suoritettujen haastattelujen pohjalta tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella
työryhmän yksimielinen näkemys on, että Pyhän Laurin kirkon suntion tehtävään soveltuu
parhaiten suntio Sari Koljonen Klaukkalasta.
LIITE 3b

Hakijayhteenveto

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita suntion tehtävään suntio Sari Koljosen 1.9.2019 lähtien
2. noudattaa tehtävän täytössä kuuden kuukauden koeaikaa.
3. määritellä tehtävän peruspalkaksi 1 963,51 €/kk vaativuusryhmässä 402
4. edellyttää, että tehtävään valittu toimittaa työnantajalle ennen valinnan vahvistamista
työterveyshuollosta hankitun lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano
Ote: Sari Koljonen
Tiedoksi: kaikki hakijat, palkkasihteeri
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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144. JOHTAVAN VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka on ollut haettavana ajalla 5.4.-6.5.2019. Avoimesta
virasta julkaistiin seuraava hakuilmoitus internetissä osoitteissa www.oikotie.fi, www.evl.fi,
www.lohjanseurakunta.fi ja www.mol.fi:

Lohjan seurakunnassa on haettavana
JOHTAVAN VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRKA
Haluatko tukea ja kehittää lohjalaisten perheiden arkea ja juhlaa?
Etsimme varhaiskasvatuksen tiimiimme kristillisen ja pedagogisen varhaiskasvatuksen
ammattilaista. Sinulla on kokemusta varhaiskasvatuksen toimintaympäristöstä sekä
rohkeutta kehittää Lohjan seurakunnan varhaiskasvatusta sekä johtaa tiimiä.
Johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja vastaa varhaiskasvatuksen työalan kokonaisuudesta,
kehittää työalaa yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa sekä toimii
varhaiskasvatuksen tiimin esimiehenä. Tehtävässä painottuu erityisesti yhteistyö ja
verkostoituminen päivähoidon ja alan muiden organisaatioiden kanssa. Viranhaltijan
esimies on kirkkoherra.
Viran haltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (kirkon säädöskokoelma nro
124/24.1.2017) mukainen tutkinto/sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto,
sosionomi (AMK) tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaista tutkintoa.
Lisäksi edellytetään tehtävään soveltuvan esimieskoulutuksen suorittamista tai
koulutukseen sitoutumista. Tehtävässä tarvitaan joustavuutta, hyviä yhteistyö- ja
vuorovaikutustaitoja, kykyä verkostoitua sekä hallinnollista osaamista. Eduksi katsotaan
aikaisempi kokemus kirkon varhaiskasvatuksesta ja esimiestyöstä sekä hyvät tietotekniset
taidot.
Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 503 (varsinainen palkka 2536,49 2916,97€/kk). Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee
esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin antama hyväksyttävä todistus
terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6:2§:n mukainen rikosrekisteriote. Viran
täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työ alkaa 1.8.2019 tai sopimuksen
mukaan.
Hakemukset lähetetään sähköisesti KirkkoHR -palvelun kautta ma 6.5.2019 klo 16
mennessä. Haastattelut järjestetään ma 20.5.2019 klo 14 alkaen. Haastatteluun valituille
ilmoitetaan tarkempi ajankohta.
Lisätietoja tehtävästä antavat varhaiskasvatuksen pastori, vt. johtava varhaiskasvatuksen
ohjaaja Paula Miettinen (4.-21.4. ja 1.-6.5.) puh. 044 328 4359, paula.miettinen@evl.fi ja
kirkkoherra Juhani Korte, puh. 040 753 5202, juhani.korte@evl.fi.
Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli yhteensä 12. Yhteenveto kaikista hakijoista on esityslistan
liitteenä. Hakijoista vain Minttu Johansson täytti kirkkohallituksen päätöksen mukaisen viran
kelpoisuusvaatimuksen.
Kirkkoneuvoston asettama työryhmä (Juhani Korte, Paula Miettinen, Katri Lahtiluoma, Saila
Sutinen, Anni Lahtinen) haastatteli Minttu Johanssonia maanantaina 20.5.2019.
Haastattelun pohjata tehdyn arvioinnin perusteella työryhmä ehdottaa, että johtavan
varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan valitaan sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Minttu Johansson. Hänellä on virassa vaadittava koulutus, selkeä kuva viran tehtävistä sekä
motivaatio kehittää Lohjan seurakunnan varhaiskasvatusta. Hän on valmis suorittamaan
tehtävässä edellytetyn esimieskoulutuksen.

Asian valmistelu: henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma
LIITE 1

Hakijayhteenveto

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan sosionomi (AMK), kirkon
varhaiskasvatuksen ohjaaja Minttu Johanssonin 1.8.2019 lukien tai sopimuksen mukaan
2. noudattaa virantäytössä kuuden kuukauden koeaikaa
3. määritellä viran peruspalkaksi 2536,49 €/kk vaativuusryhmässä 503
4. edellyttää, että virkaan valittu toimittaa työnantajalle ennen valinnan vahvistamista
rikosrekisterilain 6:2§:n mukaisen rikosrekisteriotteen sekä työterveyslääkärin antaman
hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan
Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano
Ote: Minttu Johansson
Tiedoksi: kaikki hakijat, palkkasihteeri

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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145. VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
Varhaiskasvatuksen ohjaajan virka on ollut haettavana ajalla 5.4.-6.5.2019. Avoimesta virasta
julkaistiin seuraava hakuilmoitus internetissä osoitteissa www.oikotie.fi, www.evl.fi,
www.lohjanseurakunta.fi ja www.mol.fi:

Lohjan seurakunnassa on haettavana
VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRKA
Oletko kristillisen varhaiskasvatuksen ammattilainen, pedagoginen osaaja ja hyvä
organisoija? Etsimme Lohjan seurakuntaan virkeää ja tiimihenkistä varhaiskasvatuksen
ohjaajaa lasten ja perheiden parissa tapahtuvan kristillisen kasvatuksen suunnitteluun ja
toteutukseen.
Viran tehtäväalue sijoittuu päiväkerho- ja pyhäkoulutyön organisoimiseen ja
kehittämiseen, sekä päivähoitoyhteyksien koordinointiin. Tehtävänkuvaan sisältyy
tarvittaessa johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan sijaistaminen.
Viran haltijalta vaaditaan kirkkohallituksen päätöksen (kirkon säädöskokoelma nro
124/24.1.2017) mukainen tutkinto /sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto,
sosionomi AMK tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen tutkinto.
Arvostamme valmentavaa, aidosti innostavaa ja rohkeasti kehittävää työotetta sekä halua
kehittyä osana tiimiä. Tehtävässä tarvitaan lisäksi joustavuutta ja erinomaisia
yhteistyötaitoja. Kokemus tapahtumien ja ryhmien organisoinnista sekä hyvät
tietotekniset taidot katsotaan hakijan eduksi.
Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 502 (varsinainen palkka 2386,76 -2744,78
€/kk). Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää
ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus
terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen rikosrekisteriote. Työ alkaa
1.8.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden
koeaikaa.
Hakemukset lähetetään sähköisesti KirkkoHR -palvelun kautta ma 6.5.2019 klo 16
mennessä. Haastattelut järjestetään ma 20.5.2019 klo 14 alkaen. Haastatteluun valituille
ilmoitetaan tarkempi ajankohta.
Lisätietoja tehtävästä antavat varhaiskasvatuksen pastori, vt. johtava varhaiskasvatuksen
ohjaaja Paula Miettinen (4.-21.4. ja 1.-6.5.) puh. 044 328 4359, paula.miettinen@evl.fi ja
vt. varhaiskasvatuksen ohjaaja Taina Mamia, p. 044 328 445, taina.mamia@evl.fi.
Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli yhteensä 9. Yhteenveto kaikista hakijoista on esityslistan
liitteenä. Hakijoista vain Minttu Johansson täytti kirkkohallituksen päätöksen mukaisen
kelpoisuusvaatimuksen koulutuksen osalta.
Koska Minttu Johanssonia päätettiin haastatella ensisijaisesti samaan aikaan avoinna olevaan
johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan, haastatteluun kutsuttiin Reetta Haahti-Seppälä
ja Milja Hakava. Molemmilla on sosionomin tutkinto ja kirkon lapsi- ja perhetyön (lastenohjaajan)
perustutkinto sekä työkokemusta seurakunnan varhaiskasvatuksesta. Koska heillä ei ole virassa
vaadittavaa kelpoisuutta, heidät voidaan valita enintään vuoden mittaiseen määräaikaiseen
virkasuhteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

4.6.2019
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Kirkkoneuvoston asettama työryhmä (Juhani Korte, Paula Miettinen, Katri Lahtiluoma, Saila
Sutinen, Anni Lahtinen) haastatteli Reetta Haahti-Seppälää maanantaina 20.5.2019. Milja Hakava
oli estynyt saapumasta haastatteluun.
Haastattelun jälkeen käydyn keskustelun pohjalta työryhmä päätti esittää, että varhaiskasvatuksen
ohjaajan virka jätetään täyttämättä. Toiminnan jatkuvuuden kannalta tarkoituksenmukaiseksi
nähtiin, että nykyinen viransijainen, lastenohjaaja Taina Mamia, hoitaisi virkaa vielä syksyn ajan
perehdyttäen samalla uutta johtavaa varhaiskasvatuksen ohjaajaa tehtäviinsä. Syksyn aikana
voidaan myös miettiä mahdolliset muutokset viran hakuehtoihin ja julistaa virka uudelleen
haettavaksi.

Asian valmistelu: henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma
LIITE 2

Hakijayhteenveto

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
jättää varhaiskasvatuksen ohjaajan viran täyttämättä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano
Ote: Reetta Haahti-Seppälä
Tiedoksi: kaikki hakijat

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

4.6.2019
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146. VARHAISKASVATUKSEN
OHJAAJAAN
VIRAN
HOITO
SYKSYLLÄ
2019
LÄHETEKESKUSTELU VIRAN UUDELLEEN HAETTAVAKSI JULISTAMISESTA

JA

Varhaiskasvatuksen ohjaan virka on ollut julkisesti haettavana kaksi kertaa kuluneen vuoden
aikana. Ensimmäisessä haussa virkaan ei saatu yhtään viran kelpoisuusvaatimukset täyttävää
hakijaa. Myös toisessa hakuprosessissa päädyttiin esittämään, että virka jätetään täyttämättä
pätevien hakijoiden puutteen vuoksi.
Avointa varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaa on hoitanut syksystä 2018 lähtien lastenohjaaja Taina
Mamia. Hän on suoriutunut tehtävässä moitteettomasti. Taina Mamia on antanut suostumuksensa
siihen, että hän voisi jatkaa virassa vielä ensi syksyn ajan. Tämä ratkaisu olisi toiminnan
jatkuvuuden kannalta perusteltu. Uusi johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja aloittanee työnsä
elokuussa 2019. Taina Mamia toimisi syksyn ajan uuden viranhaltijan työparina ja perehdyttäjänä.
Johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan sijaisena toiminut pastori Paula Miettinen palaa syksyllä
omaan virkaansa. Hän toimii edelleen varhaiskasvatuksen pappina ja on siten mukana tiimissä ja
osallistuu myös omalta osaltaan perehdyttämiseen.
Varhaiskasvatuksen ohjaajan virka on tarkoitus julistaa uudestaan haettavaksi syksyllä. Sitä ennen
on syytä käydä keskustelu mahdollisista hakuehtojen muuttamisesta.
Varhaiskasvatuksen
ohjaajan
virkanimikkeen
kelpoisuusvaatimukset
on
määritelty
kirkkohallituksen päätöksessä (kirkon säädöskokoelma nro 124/24.1.2017) seuraavasti:

Varhaiskasvatuksen ohjaajalta vaaditaan vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja
terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK).
Tutkinnon tulee sisältää lastentarhanopettajan tehtäviin kelpoistavat vähintään 60 opintopisteen
laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot ja vähintään 90
opintopistettä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon varhaiskasvatukseen liittyviä
opintoja seuraavasti:
1. Raamattuun, kristinuskoon ja kirkon hengelliseen elämään liittyviä teologisia opintoja
vähintään 20 opintopistettä;
2. Kirkon kasvatuksen ja erityisesti kirkon varhaiskasvatuksen alan ammattiopintoja vähintään 40
opintopistettä;
3. Kirkon varhaiskasvatuksen alan päätoiminen harjoittelu vähintään 15 opintopistettä, josta
vähintään 12 opintopistettä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa tai
seurakuntayhtymässä;
4. Kirkon varhaiskasvatuksen alan opinnäytetyö vähintään 15 opintopistettä.

Virkanimikkeen muuttaminen mahdollistaisi sen, että seurakunta voisi itse määritellä viran
kelpoisuusehdot. Näin rekrytoinneissa voitaisiin huomioida hakijoiden koulutus laajemmin kuin
em. kirkkohallituksen päätös mahdollistaa. Jotkut pääkaupunkiseudun seurakunnat ovat päätyneet
tähän ratkaisuun pätevien hakijoiden vähyyden vuoksi. Virkanimikkeen muuttaminen edellyttää
kirkkovaltuuston päätöstä. Kyseinen toimintatapa ei ole kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin
suosituksen mukainen.
Aikaisempien hakujen yhteydessä esille on tullut myös varhaiskasvatuksen ohjaajien virkojen
palkkaus, joka on useissa lähiseurakunnissa korkeampi kuin meillä. Virkaehtosopimus mahdollistaa
palkan tarkistamisen ns. erityisellä osalla, jonka perusteena voi olla esimerkiksi rekrytointihaaste.

Asian valmistelu: henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

4.6.2019
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) jatkaa Taina Mamian viranhoitomääräystä vt. varhaiskasvatuksenohjaajan virkaan 1.8.31.12.2019 tai siihen asti, kunnes virka vakinaisesti täytetään
2) käy lähetekeskustelun varhaiskasvatuksen ohjaajan viran uudelleen haettavaksi julistamisesta
Kirkkoneuvoston päätös:
1) jatkaa Taina Mamian viranhoitomääräystä vt. varhaiskasvatuksenohjaajan virkaan 1.8.31.12.2019 tai siihen asti, kunnes virka vakinaisesti täytetään
2) lähdetään kartoittamaan tilannetta, jossa painopiste on perheiden tukemisessa myös iltaisin ja
viikonloppuisin.

Täytäntöönpano
Ote: Taina Mamia
Tiedoksi: palkkasihteeri

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
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149. YSTÄVYYSSEURAKUNTA SAKUN YHTEYSHENKILÖIDEN NIMEÄMINEN
Köbanian ystävyysseurakunnan yhteyshenkilönä on toiminut Hannu Laasio usean vuosikymmenen
ajan. Hän on pitänyt käytännön yhteyttä seurakuntaan ja organisoinut sekä matkoja että
avustuksia seurakuntaan. Käytännöstä on pelkästään myönteisiä kokemuksia.
Seurakuntalaisista Matti ja Leena Junnila ovat tehneet pitäneet yhteyttä Sakuun ja myös vieneet
Sakun seurakunnalle lahjoituksina lohjalaisten seurakuntalaisten keräämää avustusmateriaalia. He
ovat halukkaita toimimaan käytännön yhteyshenkilöinä.
Yhteyshenkilö on pitänyt käytännön yhteyttä seurakuntaan, käynyt sähköpostikirjeenvaihtoa ja
ollut huomattavan tärkeässä roolissa eri vierailuissa käytännön järjestelyissä ja organisoinnissa.
Kirkkoherran päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että Hannu Laasio toimii ystävyysseurakunta Köbanian
yhteyshenkilönä.
2. Kirkkoneuvosto nimeää Matti ja Leena Junnilan toimimaan Sakun seurakunnan
yhteyshenkilöinä.
Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

4.6.2019
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150. SEURAKUNNAN EDUSTAJAT SAKUN KIRKON PERUSKIVEN MUURAUKSEEN
Ystävyysseurakunta Sakun pastori Magne Molster on lähettänyt kutsun sähköpostissa ja virallinen
kutsu on liitteenä:
Dear Juhani and Erkki!
Thank you for being with us in the church building process so far. As I have earlier written, we
started the excavation work at the 11.th of April.
Now: You both (or any other representative from Lohja congregation) are heartly expected to
Saku at the 18.th of June! (see attachement LIITE 16).
As the friendship congregation of Saku you are also welcome to bring a letter or something
similar as a greating from Lohja, which will be put in the sylinder that will be used for this
ceremony.
I look forward to hear from you soon!
Yours in Christ
Magne
magne.molster@eelk.ee
Kysymyksessä on historiallisesti iloisen poikkeuksellinen hetki, että pääsemme todistamaan
yhtäältä sakun seurakuntalaisten haaveiden toteutumista ja toisaalta näkemään uuden
kirkkorakennuksen nousua perutuksista lähtien.
Kirkkoherra on alustavasti kartoittanut mahdollista pientä edustuksellista joukkoa ajatuksella, että
aamulla lähdemme Lohjalta ja illalla palaamme takaisin kotiin. Lähtijöitä on kartoituksen mukaan
seuraavasti: Päivi Seger, Anna-Mari Kaskinen, Matti Junnila, Erkki Taivainen, Juhani Korte ja
mahdollisesti nuorten edustaja nuorten hallituksesta.
Samassa yhteydessä on hyvä käydä lähetekeskustelu, mitä viemme lahjana perustuskiveen
muurattavaan sylinteriin.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee kutsun tiedoksi ja lähettää seuraavat henkilöt Sakun kirkon peruskiven
muuraukseen 18.6.2019: Päivi Seger, Anna-Mari Kaskinen, Matti Junnila, Erkki Taivainen ja Juhani
Korte, sekä mahdollisuuksien mukaan Nuorten hallituksen edustajan.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee kutsun tiedoksi ja lähettää seuraavat henkilöt Sakun kirkon peruskiven
muuraukseen 18.6.2019: Päivi Seger, Anna-Mari Kaskinen, Matti Junnila, Erkki Taivainen, Esa
Sohlberg ja Juhani Korte
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

4.6.2019
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151. LUOTTOTAPPIOEHDOTUS KEVÄT 2019
Kirkon Palvelukeskus lähettää nykyisin luottotappioehdotukset kaksi kertaa vuodessa. Keväällä
luottotappioiksi kirjattavat on ilmoitettava Palvelukeskukseen 14.6.2018 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.
Liitteenä olevassa listassa on lueteltu Lohjan seurakunnan saatavat, jotka eivät todennäköisesti
tule kertymään ja joiden enempi perintä aiheuttaa vain kuluja, yhteensä 8.205,63 €.
Listaus luottotappioksi esitettävistä saatavista on nähtävänä kokouksessa.
LIITE 4

Luottotappiot (nähtävänä kokouksessa, salassa pidettävä asiakirja)

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä luottotappioksi liitteessä eritellyt saatavat yhteismäärältään
8.205,63 €.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksytään yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
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152. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 4/2019
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista
30.4.2019 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 27,0 % ja toimintakulujen osalta
28,3 %. Verotulojen toteutuma huhtikuun loppuun on 35,2 %. Tässä tuloslaskelmassa on
huomioitu huhtikuun poistot. Palvelukeskus toimittaa kuukausiraportit seuraavan kuukauden 15.
päivä, joten huhtikuun 2019 raportit ovat meillä nähtävänä 15.5.2019.
Ilmeisesti osin verohallinnon uudistuksen takia ennakonpidätyksiä on kertynyt huhtikuun loppuun
mennessä selvästi vähemmän kuin edellisinä vuosina. Toukokuun tilitys näyttää paremmalta, kun
sitä vertaa aiempiin vuosiin. Liitteenä olevissa verottajan luvuissa on mukana myös toukokuu.
Verotuksen valmistuminen ajoittuu uudistuksen myötä suurelta osin elokuulle. Tällöin on myös
odotettavissa maksuunpanotilitys, joka oli ennen marraskuussa.
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

5 Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
6 Rahoituslaskelma
7 Tase
8 Verotulojen kertymä
9 Taulukko kirkollisverotulot kuukausittain

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 4/2019.
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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153. ALUENEUVOSTOJEN, JOHTOKUNTIEN JA TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
• Pusulan alueneuvoston pöytäkirja 3/2019, LIITE 10
• Karjalohjan alueneuvoston pöytäkirja 3/2019, LIITE 11
•
•
•
•

Yhteisötyön toimikunnan muistio, LIITE 12
Jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunnan muistio, LIITE 13
Uudenmaan kehitysvammaistyön sopijaseurakunnat, LIITE 14
Palvelun toimikunnan muistio

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä pöytäkirjat tiedoksi.
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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154. HENKILÖSTÖASIA
155. ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
• Kirkkohallituksen yleiskirjeet 8/2019
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
• Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset
https://www.espoonhiippakunta.fi/paatoksenteko/tiedotteet/
• Kiinteistö- ja kaavoitusasioita
1) ns. Lindkullan tontti, Lohjan kaupungin Hiidensalmen kaupunginostan korttelin 176 tontti 3
(kiinteistötunnus 444-4-176-3): hanke on edennyt; poikkeamislupa ja rakennuslupa saatu,
samoin lopullinen ARA:n rahoituspäätös. Rakennuslupa ei ole vielä lainvoimainen. Seuraavaksi
tehtävä rasitesopimukset tulevien tonttien välillä ja haettava lohkomistoimitus.
2) Kuulutus Pitkäniemi L 77 -asemakaavamuutoksen vireille tulemisesta. Seurakunta on
osallisena vain naapurina.
LIITTEET 15:
Kuulutus
Suunnittelun lähtökohdat https://lohja.emmi.fi/l/bX82NmsRmZ_2
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
https://lohja.emmi.fi/l/Jc5jp-NzBT2n

3) Karjalohjan ”perintömetsä” Pappilanniemessä. Karjalohjan seurakunta on vuonna 2000
tehnyt WWF:n kanssa sopimuksen metsäalueen vapaaehtoisesta suojelusta. Alue saattaa
soveltua kansallisen Metso – metsiensuojeluohjelmaan. Selvitystyö Uudenmaan ELYkeskuksen kanssa käynnistetty.

Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

4.6.2019
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156. MUUT ASIAT
Palvelun toimikunnan tehtäväksianto
Palvelun toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Oksanen ottanut yhteyttä kirkkoneuvoston
puheenjohtajiin koskien toimikunnan tehtäväksi antoa. Hänen kirjeensä on liitteenä.
Kirkkoneuvostossa on hyvä käydä keskustelu siitä, että toimikunnilla on selkeät taviotteet, joista
osa voi olla yhteisiä ja osa nimetyn tehtäväalueen mukaisia.
Palvelun toimikunnan osalta tehtäväksi anto voisi olla seuraava:
1. Toimikunta käy lävitse palvelun perustoimintakuvauksen ja tekee ehdotukset tarvittaviksi
muutoksiksi (päivitykset, mikäli maailma, toimintaympäristö ja tilanne on muuttunut). Tässä
tavoitteena, että kirkkovaltuusto hyväksyy kuvauksen 26.11.2019 kokouksessa.
2. Esittää palvelun painopisteen vuodelle 2020
- Toimikunta voisi miettiä liitteen pohjalta yhdessä työntekijöiden kanssa tulevia työn
painopisteitä esimerkiksi seuraavasti: seniorityö ensi vuoden yksi toiminnan painopiste ja toinen
painopiste yhteistyö eri toimijoiden kanssa.
3. Toimikunta tukee tulevaisuustyöryhmän työtä tekemällä aloitteita ja ehdotuksia
tulevaisuustyöryhmälle, (Työryhmä antaa toimeksi annot 20.8.2019 kokouksensa jälkeen)
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy asiasta keskustelun ja päättää Palvelun toimikunnan tehtäväksi annosta joko
esityksen mukaan tai tekee siihen tarvittavat lisäykset.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

4.6.2019
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157. LAUSUNNON
ANTAMINEN
SEURAKUNTAPASTORI
VIRKAVAPAUDESTA KOEAIKAA VARTEN

238
PANU

MÄKELÄN

Seurakuntapastori Panu Mäkelä on toimittanut kirkkoneuvostolle tiedoksi lausuntoa varten
seuraavan ilmoituksen ja virkavapausanomuksen tuomikapitulille 2.6.2019:

Minut on valittu Espoon seurakuntayhtymän oppilaitospapin virkaan 1.9.2019 alkaen. Virassa on
6kk koeaika. Anon virkavapaata Lohjan virastani koeajaksi 1.9.2019 – 28.2.2020.
Panu Mäkelä
Panu Mäkelä on ollut aikaisemmin virkavapaalla vastaavaan tehtävään, silloin kysymyksessä oli
viran väliaikainen hoito, nyt on kysymyksessä vakinainen virka ja sen vastaanottaminen koeajan
jälkeen.
Tuomiokapituli myöntää yli kahden kuukauden virkavapauden papin viran haltijalle.
Jos virkavapautta pyydetään muun kuin sairauden tai perhevapaan vuoksi, hakemukseen on
liitettävä kirkkoneuvoston lausunto (KJ 6:8-9§).
Seurakunnan aikaisempana linjauksena on ollut se, että työntekijän saatua viran toiselta
työnantajalta koeajalla, hänelle on joko myönnetty tai puollettu virkavapautta ko. ajalle.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
antaa puoltavan lausunnon seurakuntapastori Panu Mäkelän virkavapaudesta 1.9.2019 - 28.2.2020
perusteena viran koeaika.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
antaa puoltavan lausunnon seurakuntapastori Panu Mäkelän virkavapaudesta 16.9.2019 –
15.3.2020 perusteena viran koeaika.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano
Ote: Panu Mäkelä, Espoon tuomiokapituli
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158. PELTOJEN VUOKRAUS NUMMI JA KARJALOHJA
Kirkkoneuvosto voi päättää kiinteistön vuokraamisesta enintään kymmeneksi vuodeksi.
Kirkkoneuvoston esityslistan laatimisen ja lähettämisen jälkeen on tullut kaksi pellonvuokrausta
koskevaa asiaa, jotka olisi syytä käsitellä pikaisesti niihin liittyvien tukioikeuksien vuoksi. Molemmat
pellon vuokraukset ovat jatkoa aikaisemmille sopimuksille.
Nummella sijaitsevan Ylhäinen -nimisen tilan (444-481-5-20) peltoalue 2,2 ha sisältää tukioikeuksia
0,36 ha osalta. Vuokra-aika olisi 3 vuotta, alkaen 7.4.2019 ja päättyen 6.4.2022, vuokran määrä
164 €/vuosi ja ehtona on lisäksi, että pellot on niitettävä vähintään kaksi kertaa kasvukauden
aikana. Kysymys on lähinnä maisemanhoidosta. Vuokralainen on Kristian Sarvi.
Karjalohjalla sijaitsevan Pappila- nimisen tilan (444-480-1-40) peltoalue 3,26 ha sisältää
tukioikeuksia koko alueeltaan. Vuokra-aika olisi 5 vuotta, 1.5.2019-30.4.2024, kuitenkin niin, että
olosuhteiden muuttuessa sopimus on mahdollista puolin ja toisin irtisanoa vuoden irtisanomisajalla.
Vuokran määrä olisi 1023 €/vuosi. Vuokralainen on Pentti Ervasto.
Kirkkoneuvosto voi halutessaan ottaa asian käsittelyyn, vaikka sitä ei olisi mainittu
kokouskutsussa.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) ottaa käsittelyyn peltojen vuokrausta koskevan asian, vaikka sitä ei ole mainittu esityslistalla,
2) vuokrata Kristian Sarvelle Nummella sijaitsevan Ylhäinen -nimisen tilan (444-481-5-20)
peltoalueen 2,2 ha, joka sisältää tukioikeuksia 0,36 ha osalta. Vuokra-aika on 3 vuotta, alkaen
7.4.2019 ja päättyen 6.4.2022, vuokran määrä 164 €/vuosi ja ehtona on lisäksi, että pellot on
niitettävä vähintään kaksi kertaa kasvukauden aikana.
3) vuokrata Pentti Ervastolle Karjalohjalla sijaitsevan Pappila- nimisen tilan (444-480-1-40)
peltoalueen, joka 3,26 ha sisältää tukioikeuksia koko alueeltaan. Vuokra-aika on 5 vuotta,
1.5.2019-30.4.2024, kuitenkin niin, että olosuhteiden muuttuessa sopimus on mahdollista puolin
ja toisin irtisanoa vuoden irtisanomisajalla. Vuokran määrä on 1023 €/vuosi.
4) valtuuttaa hallintojohtajan allekirjoittamaan molemmat sopimukset.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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159. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19:55.
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