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ALKUHARTAUS
Juhani Korte toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja piti alkuhartauden.
Laulettiin virsi 165.

2.

KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ASIOIDEN
KÄSITTELYJÄRJESTYS
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. todeta läsnä olevat
2. todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. päättää asioiden käsittelyjärjestyksestä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Todettiin läsnäolijat ja kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksyttiin asioiden käsittelyjärjestys sillä lisäyksellä, että § 11 käsitellään § 15 jälkeen.

3.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
valita pöytäkirjantarkistajiksi Esa Sohlbergin ja Jaakko Heinon.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi
Esa Sohlbergin ja Jaakko Heinon.
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DIAKONIAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 15.12.2015/§208 julistaa kantaseurakuntaan
sijoittuvan diakonian viran haettavaksi. Viran tehtäviin kuuluu perinteisen diakoniatyön
lisäksi päihde- ja kriminaalityön koordinointi koko Lohjan seurakunnan alueella. Tällä
hetkellä viran sijoituspaikka on Ojamon alueella. Virkaan sisältyy myös rippikoulutyötä.
Diakonian viran kelpoisuusvaatimuksena on piispainkokouksen päätöksen (13.9.2005 /
101) mukainen ammattikorkeakoulututkinto tai piispainkokouksen aikaisempien
päätösten mukainen tutkinto. Virka sijoittuu vaativuusryhmään 502 (tehtäväkohtainen
peruspalkka 2.282,85 €/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. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.
Hakuilmoitus julkaistiin internetissä kirkon rekrytointisivuilla sekä seurakunnan omilla
nettisivuilla. Hakuaika päättyi 5.1.2016 klo 15. Määräaikaan mennessä virkaa haki
yhteensä kahdeksan henkilöä. Yhteenveto kaikista hakijoista on esityslistan liitteenä.
Hakemukset ansioluetteloineen ovat nähtävillä kokouksessa.
Kirkkoneuvosto nimitti viran valintaa valmistelevaan työryhmään johtavan diakonian
viranhaltija Katja Itämäen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman sekä kirkkoneuvoston
edustajana Simo Jouhen.
Työryhmä kutsui hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun seuraavat
neljä hakijaa:

Diakoni Eija Alatalo

Sosionomi-diakoni (AMK) Ayda Meskanen

Diakonissa (AMK) Tiina Peltola

Sosionomi- diakoni (AMK) Kirsi Salonen
Haastattelut pidettiin maanantaina 11.1.2016.
Työryhmä esittää, että diakonian virkaan valitaan diakoni Eija Alatalo. Hän täyttää viran
kelpoisuusvaatimuksen koulutuksen osalta. Lisäksi valinnan perusteluina ovat Eija
Alatalon pitkä ja monipuolinen työkokemus seurakunnan diakoniatyöstä ml. päihdetyö
sekä henkilökohtaiset taidot ja ominaisuudet. Varalle työryhmä esittää valittavaksi
sosionomi-diakoni (AMK) Ayda Meskasen.
Koska Eija Alatalo on toiminut Lohjan seurakunnan palveluksessa määräaikaisena
diakonian viranhaltijana maaliskuun alusta 2015 lukien, koeaikaa ei hänen kohdallaan
ole tarpeen asettaa. Myös viranhaltijalta virkaan otettaessa edellytettävää
rikosrekisteriotetta ja lääkärintodistusta ei ole perusteltua vaatia nähtäväksi, koska Eija
Alatalo on ne esittänyt työnantajalle jo aikaisemmin.
LIITE 1.

Hakijayhteenveto, Eija Alatalon hakemus ja CV

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1.
valita diakonian virkaan Eija Alatalon 1.2.2016 lukien
2.
valita varalle Ayda Meskasen
3.
määritellä viran tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 2.282,85 €/kk
vaativuusryhmässä 502
4.
olla soveltamatta kuuden kuukauden koeaikaa
5.
olla vaatimatta lääkärintodistusta ja rikosrekisteriotetta työantajan
nähtäväksi
Käsittely:
Lea Sornikivi esitti valittavaksi Ayda Meskasta. Kirsi Oksanen kannatti tätä esitystä.
Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänestyksen tuloksena Eija Alatalo sai 10 ääntä ja
Ayda Meskanen 3 ääntä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti:
1.
valita diakonian virkaan Eija Alatalon 1.2.2016 lukien
2.
valita varalle Ayda Meskasen
3.
määritellä viran tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 2.282,85 €/kk
vaativuusryhmässä 502
4.
olla soveltamatta kuuden kuukauden koeaikaa
5.
olla vaatimatta lääkärintodistusta ja rikosrekisteriotetta työantajan
nähtäväksi

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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KATUALUEEN LUOVUTUS LOHJAN KAUPUNGILLE
Lohjan kaupunki on lunastamassa Lohjan seurakunnalta Pappilan tilaan,
RN:o 444-466-1-30, kuuluvan määräalan katualuetta (n. 2180 m²).
Kaupan kohde on osa voimassa olevan asemakaavan mukaista Väinämöisenkadun ja
Nummentien katualuetta.
Kauppahinta on 19 235 euroa. Kaupan kohteena on määräalan maapohja,
Nummentien osittainen suoja-aita (60 m) sekä Väinämöisenkadun vierustan puusto.
Luovutettavan katualueen hinta määräytyy kaavan vahvistamisajankohdan hintatason
mukaan. Tässä tapauksessa kaava on vahvistettu v. 1974, jolloin hinta on ollut 4,30
mk/m².
Neuvottelujen pohjalta päädyttiin seuraaviin korvaushintoihin:
maapohja 2180 m² (4,5 euroa/m²)
9 810 €
puusto (korvaustaulukko)
5 225 €
lauta-aita 60 m (70 euroa/m)
4 200 €
Yht. 19 235 €
Katualueen luovutuksesta on tehty kauppakirja, josta ilmenee muut kaupan ehdot.
LIITE 2
LIITE 3
LIITE 4

kauppakirja
korvauslaskelma
kartta

Kiinteistöpäällikön päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää
hyväksyä Lohjan seurakunnan ja Lohjan kaupungin välisen määräalakaupan (n. 2180
m²) koskien Pappilan tilan (RN:o 1:30) Väinämöisenkadun ja Nummentien katualuetta.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN KIRKKOHERRALLE HALLINTOJOHTAJAN
VUOSILOMAA SEKÄ PALKATTOMIA VIRKAVAPAITA KOSKEVISSA
PÄÄTÖKSISSÄ
Lohjan seurakunnan viranhaltijoiden/työntekijöiden vuosilomia sekä palkattomia
virkavapaita koskevat päätökset on pääsääntöisesti siirretty ohje- ja johtosäännöillä
esimiesten ratkaistaviksi. Poikkeuksena tässä ovat suoraan kirkkoneuvoston alaiset
viranhaltijat eli kirkkoherra sekä hallintojohtaja. Kirkkoherran vuosilomat ja
virkavapaudet myöntää tuomiokapituli. Hallintojohtajan osalta kyseiset vapaat on tähän
asti myönnetty kirkkoneuvostossa.
Tarkoituksenmukaista olisi siirtää toimivalta hallintojohtajaa koskevien em.
rutiiniluonteisen päätösten osalta kirkkoneuvoston puheenjohtajalle,
kirkkoherralle.
Tämä toimivallan siirto
kirjataan kirkkoneuvoston ohjesääntöön sen päivittämisen
yhteydessä. Tarkoitus on päivittää seurakunnan ohje- ja johtosäännöt kuluvan vuoden
aikana. Siihen asti kirkkoneuvostolta pyydetään erillinen valtuutus kirkkoherralle
ratkaisujen tekemiseen.
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
valtuuttaa kirkkoherran tekemään ratkaisut hallintojohtajan vuosilomaa sekä palkattomia
vapaita koskevissa päätöksissä siihen asti, kunnes kirkkoneuvoston ohjesääntö on
päivitetty tältä osin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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VS. VII SEURAKUNTAPASTORI RAILI RANTASEN VIRANHOITOMÄÄRÄYKSEN
JATKAMINEN
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 §:n mukaan kirkkoherra voi ottaa sijaisen enintään
kuuden kuukauden ajaksi, milloin viranhaltijalla tai työntekijällä on ollut lakiin tai
virkaehtosopimukseen perustuva oikeus saada virkavapautta tai työvapaata.
Raili Rantanen on ollut Lohjan seurakunnan palveluksessa VII seurakuntapastorin
viransijaisena 16.4.2015 lukien ollen virkavapaalla Kuopion Kallaveden seurakunnan
kappalaisen virasta. Edellinen viranhoitomääräys päättyi 31.8.2015 ja tällä hetkellä se on
voimassa 29.2.2016 saakka.
Heinäkuussa tuli tieto, että V kappalaisen vaalista on valitettu hallinto-oikeuteen. Tämän
seurauksena pastori Heikki Marjasen viranhoitomääräystä vt. V kappalaisena jatkettiin
siihen saakka kunnes virka vakinaisesti täytetään. Hänen varsinaisen virkansa on VII
seurakuntapastori, josta hän on vapautettu sijaisuuden vuoksi.
Raili Rantanen on ilmoittanut pyytäneensä eroa Kuopion virastaan ja on käytettävissä
edelleen tehtävään. Sammatin alueseurakunnan työn jatkuvuuden kannalta on
tarkoituksenmukaista jatkaa viranhoitomääräystä samalla tavalla kuin V kappalaisen
väliaikaisen täytön kohdalla. Tämän lisäksi hänellä on kokemusta alueseurakuntatyöstä
Kuopiosta.
Viranhoitomääräyksen liittyy ylimääräistä hallinnollista toimintaa kahden
tuomikapitulin välillä koska Raili Rantanen on Kuopion hiippakunnan pappi.

eri

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto antaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille KL 11:6 §:n nojalla
myönteisen lausunnon Kuopion Kallaveden seurakunnan kappalaiselle Raili Rantaselle ja
esittää hänelle viranhoitomääräystä Lohjan VII vs. seurakuntapastorin virkaan 1.3.2016
lukien siihen saakka kunnes Lohjan seurakunnan V kappalaisen virka vakinaisesti
täytetään.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________
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__________________
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NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
Lohjan
seurakunnassa
on
avoimena
yksi
kantaseurakuntaan
sijoittuva
nuorisotyönohjaajan virka. Virka on vapautunut vuoden 2015 alussa edellisen
viranhaltijan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. Virkaa on hoitanut
määräaikainen viranhaltija.
Kirkkoneuvosto on vuoden 2016 talousarvion laatimisen yhteydessä arvioinut
nuorisotyönohjaajan viran täytön tarpeellisuutta ja antanut kokouksessaan 17.11.2015/§
180 viralle täyttöluvan. Nuorisotyöohjaajan viran tehtäviin kuuluu varsinainen
nuorisotyö, nuorten aikuisten toiminnan organisointi sekä rippikoulu- ja koulutyö.
Lohjan seurakunnan nuorisotyössä on yhteensä 5 nuorisotyönohjaajan virkaa, joista
neljä sijoittuu kantaseurakuntaan ja yksi Nummen ja Pusulan alueseurakuntiin. Työalan
esimiehenä toimii johtava nuorisotyönohjaaja.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on piispainkokouksen päätöksen (13.9.2005 / 101)
mukainen ammattikorkeakoulututkinto tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten
mukainen tutkinto. Virka on sijoitettu palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 502
(tehtäväkohtainen peruspalkka 2.282,85 €/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.
Kirkkolain 6:10 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista
hakumenettelyä. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen
aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta.
Viran täytön valmistelua varten on tarkoituksenmukaista perustaa työryhmä. Siihen
esitetään nimettäväksi johtava nuorisotyönohjaaja Eeva Liesilinna, rippikoulutyöstä
vastaava pappi Horst Gripentrog, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma sekä 1-2
luottamushenkilöä. Työryhmän tehtävänä on hakuprosessin läpivieminen sekä
ehdotuksen tekeminen valittavaksi esitettävästä henkilöstä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi
2. noudattaa viran täytössä 6 kuukauden koeaikaa
3. nimetä viran täyttöä valmistelevan työryhmän
4. valtuuttaa työryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat ja
suorittamaan haastattelut, joiden perusteella viran täyttö tuodaan
kirkkoneuvoston päätettäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
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__________________
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Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi
2. noudattaa viran täytössä 6 kuukauden koeaikaa
3. nimetä viran täyttöä valmistelevaan työryhmään johtavan
nuorisotyönohjaajan Eeva Liesilinnan, rippikoulutyöstä vastaava papin Horst
Gripentrogin, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman sekä kirkkoneuvoston
edustajina Veera Rutin ja Saila Sutisen.
4. valtuuttaa työryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat ja
suorittamaan haastattelut, joiden perusteella viran täyttö tuodaan
kirkkoneuvoston päätettäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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__________________
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HENKILÖSTÖASIA
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ENNAKKOTIETOA VUODEN 2015 TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA
Lohjan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2015 esitellään kirkkoneuvostolle maaliskuun
kokouksessa. Tässä vaiheessa annetaan ennakkotietoja vuoden 2015 talousarvion
toteutumisesta.
Vuoden 2015 talousarviossa tilikauden loppusummaksi/ ylijäämäksi arvioitiin 8.359 €.
Tämän hetkisen tilanteen mukaan toteutumat ovat seuraavat:
Toimintatuottojen toteutuma v. 2015 on tällä hetkellä kaikkiaan +116,0 % arvioitua
suurempi ollen 1.018.672,72 €. Osa myyntituotoista on siirretty kirjausvaiheessa
maksutuottoihin. Näiden ryhmien toteutumien ero johtuu tästä. Vuonna 2015 Elykeskuksen maksamaa palkkatukea seurakunta sai pääasiassa hautausmaan
kausityöntekijöiden palkkaamiseen 53.123,24.
Toimintakulujen osalta budjetin toteutuma on tällä hetkellä 93,8 % ollen kaikkiaan
8.637.481,57 €. Budjetin puitteissa pysyttiin melko hyvin kaikissa yksittäisissä
kuluryhmissä.
Kirkollisverotuottoja kertyi kaikkiaan 8.585.353,10 €, yhteisöveroa kertyi 799.415,47
€. Yhteensä verotuloja kertyi 9.384.768,57 € (budjetoitu 9.555.000 €).
Rakennemuutokseen liittyvän avustuksen toteutunut kokonaismäärä oli 37.500,00 €.
Sitä maksettiin viimeisen kerran vuonna 2015.
Rahoitustuottojen ja –kulujen yhteissumma on tällä hetkellä 9.719,24 € (budjetoitu
31.550,00).
Lohjan seurakunnan vuosikate on tällä hetkellä 1.039.947,14 € ja suunnitelman
mukaiset poistot yhteensä 559.624,41 €. Tästä luvusta puuttuu vielä joulukuun poisto.
Tilikauden tulos on näin ollen 480.322,73 €, poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden
ylijäämäksi muodostuu 532.557,97 €.
Suurin yksittäinen tulokseen vaikuttanut erä on Sammatin pappilan kauppa, joka
allekirjoitettiin 31.12.2015. Kauppahinta kokonaisuudessaan on vielä tällä hetkellä
kirjattu tulosvaikutteiseksi toimintatuottoihin. Kipan kirjausten jälkeen tulos huononee
tältä osin noin 25.000 €.
Kiinteistöpäällikön pitkästä virkavapaudesta johtuen investoinnit eivät ole toteutuneet
suunnitellulla tavalla.
LIITE 5
LIITE 6

Tuloslaskelma joulukuu
Rahoituslaskelma joulukuu

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi ennakkotiedon vuoden 2015 talousarvion
toteutumisesta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

§

19.01.2016

Sivu

11

13

12.

LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

13.

ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:


Kirkkohallituksen yleiskirjeet 26 – 30/ 2015 ja 01/2016
Yleiskirjeet luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet



Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 10.11.2015
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintoti
edotteet/hallintotiedotteet-2015/



Piispan Adventtivastaanotto Lohjalla 27.11.2016 klo 16 – 18



Karjalohjan alueseurakunnan pöytäkirja 7/2015, LIITE 7



Pusulan alueseurakunnan pöytäkirja 6/2015, LIITE 8



Sammatin alueseurakunta 7/2015, LIITE 9



09.02.2016 kirkolliskokousedustaja- ja hiippakuntavaltuustovaali

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
14.

19.01.2016

§

Sivu

14 – 15

14

MUUT ASIAT
1. Karjalohjan seurakuntatalon lämmitysjärjestelmän korjaus
Asia esitelty ja kirjattu kokouksessa.
Seurakuntatalon maalämpöjärjestelmän kompressoriyksikkö särkyi pakkasten
aikana 9.1.2016. Ajankohdasta johtuen järjestelmä piti saada korjatuksi
mahdollisimman nopeasti. Pikaisen selvityksen jälkeen kiinteistöpäällikkö tilasi
korjaustyön lohjalaiselta alan liikkeltä Kylmähuolto Juselius Oy:ltä. Heillä sattui
olemaan tarvittava kompressoriyksikkö varastossa. Järjestelmän säätötyöt ovat
vielä kesken. Järjestelmän korjaus tulee maksamaan n. 9 000 euroa.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä edellä esitetyn toimenpiteen, huomioon
ottaen asian kiireellisyyden ja valtuutti kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkolan
hoitamaan korjaustyön loppuun.
2. Uusi jäsen mukaan työryhmään
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anna-Mari Kaskinen ilmoitti Maija Jalolan
liittyvän mukaan reformiin liittyvään työryhmään.
3. Sähköinen esityslista ja istumäjärjestys
Jatkossa esityslistat laitetaan luottamushenkilön intraan ja luovutaan
paperiversioista. Muutettu istumajärjestys hyväksyttiin.

15.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen 20:15.

11.

HENKILÖSTÖASIA

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

