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193. ALKUHARTAUS
Pastori Heikki Marjanen piti alkuhartauden. Laulettiin virsi no 449.
194. 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. Päätettiin lisätä
pöydälle tuotu asia ”Maa-alueen käyttäminen katualueeksi” numeroksi 219, jonka jälkeen
pykälät jatkuvat juoksevasti.
195. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjantarkistajiksi Kirsi Oksanen ja Paul Packalén.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Kirsi Oksasen ja Paul
Packalén.
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196. SÄHKÖNHANKINTASOPIMUS
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 20.9.2016 antaa seurakunnan sähkönhankinnan
kilpailuttamisen Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy:n tehtäväksi.
Voimassa oleva sähköntoimitussopimus Vaasan Sähkö Oy:n kanssa päättyy 31.12.2016.
Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy on kilpailuttanut sähkönhankinnan hankintalain mukaisesti.
Tarjoukset on saatu seitsemältätoista (17) sähköyhtiöltä.
Sopimuskausi on 4 vuotta, 1.1.2017 – 31.12.2020.
Myyntitarjous on ns. marginaalitarjous. Parhaimman tarjouksen jätti Turku Energia Oy, 2,442
€/MWh, perusmaksu 0,00 €/kk/kulutuspaikka (alv 0 %). Kooste eri sähköntoimittajien
tarjouksista on esillä kokouksessa.
Nykyinen Vaasan Sähkö Oy:n marginaalihinta on 3,30 €/MWh, perusmaksu 0,00
€/kk/kulutuspaikka (alv 0 %).
Turku Energia sitoutuu toimittamaan Lohjan seurakunnalle 100 %:sti uusiutuvilla
energialähteillä tuotettua sähköä.
Vihreän sähkön hintavaikutus marginaaliin on arvion mukaan 0,20 – 0,35 €/MWh eli noin
500 euroa vuodessa. Turku Energian tarjous on lähes euron/MWh edullisempi vihreänäkin
kuin nykyinen marginaalihinta 3,30 €/MWh.
Lopullinen sähköenergian hinta muodostuu markkinahinnasta ja marginaalista.
Markkinahinnan kiinnitys tapahtuu sovittuna ajankohtana. Tällä hetkellä markkinahinta +
marginaali vuodelle 2017 on 39,94 €/MWh ja keskihinta koko hankintakaudelle (4 vuotta)
33,98 €/MWh.
Asian käsittely etenee siten, että kirkkoneuvoston tehtyä päätöksen hyväksyä Turku
Energian tekemä tarjous, lähetetään päätöksestä pöytäkirjanote välittäjälle, joka antaa
asiasta tiedoksiannon tarjoajille. Tiedoksiannosta käynnistyy hankintalain mukainen 2 viikon
odotusaika, jonka umpeuduttua seurakunta allekirjoittaa sähkösopimuksen Turku Energia
Oy:n kanssa. Tämän jälkeen välittäjä aloittaa hintakiinnitysten teon sähkösopimuskaudelle.
Sähkönkilpailuttajan kanssa tehtyyn sopimukseen sisältyy hintariskin hallinta siten, että
sähkön markkinahinnan muutoksista johtuen hintakiinnityksiä voidaan tehdä
50 %:n osissa sähkösopimusvuosien aikana hintaseurannan tuloksena. Tavoitteena on
parempi riskienhallinta ja edullisempi sähkön hinta kokonaisuutena.
LIITE 1
Yhteenveto sähköyhtiöiden myyntitarjouksista (ei julkisuuteen)
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä sähkönhankinnan kilpailutuksen edellä esitetyn mukaisesti.
2. hyväksyä sähkönhankinnan seuraavalle hankintakaudelle, joka on 1.1.2017 –
31.12.2020 (4 vuotta).
3. valita sähköntoimittajaksi Turku Energia Oy:n, jonka tarjoushinta on
2,442 €/MWh, perusmaksu 0,00 €/kk/kustannuspaikka (alv 0 %).
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano:
Ote: Turku Energia Oy
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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197. – 199. HENKILÖSTÖASIOITA
200. PÄÄKIRJANPITÄJÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Lohjan seurakunnassa on vapautunut pääkirjanpitäjän virka 1.7.2016 lukien, jolloin virkaa
hoitanut Salme Alestalo siirtyi eläkkeelle. Eläköitymisen yhteydessä kirkkoneuvosto päätti,
että pääkirjanpitäjän virkaa ei täytetä, vaan tehtävien hoito järjestetään talous- ja
henkilöstöhallinnon henkilöstön tehtävänkuvia ja tehtäväjakoa tarkistamalla (KN
12.4.2016/§70). Päätöksen taustalla oli varsinaisen kirjanpidon siirtyminen Kirkon
palvelukeskuksen hoidettavaksi vuoden 2015 alusta lukien. Muutoksella oli suuri vaikutus
pääkirjanpitäjän työn sisältöön.
Suurin osa nykyisistä kirjanpitoon liittyvistä tehtävistä on siirretty Outi Virtasen hoidettavaksi
ja hänen tehtävänimikkeensä on muutettu taloussuunnittelijaksi. Myös taloustoimiston
toimistosihteerit Seija Norja ja Seija Hollo hoitavat osaltaan entistä laajemmin
taloushallinnon tehtäviä.
Koska erillistä pääkirjanpitäjän virkaa ei enää tarvita, on perusteltua, että kyseinen virka
lakkautetaan tarpeettomana.
Viran lakkauttamisesta päättää Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto.
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että pääkirjanpitäjän virka lakkautetaan
1.1.2017 lukien.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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201. HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA 2017
Esityslistan liitteenä on vuoden 2017 talousarvioon sisältyvä koulutussuunnitelma Lohjan
seurakunnan henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseksi.
Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan suunnitelmallista koulutusta, joka on
tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan
työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia
osaamistarpeita.
Suunnitelma on laadittava seurakunnassa, jonka henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti
vähintään 20 (Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus, 1 §).
Koulutussuunnitelman laatineet seurakunnat voivat saada ammatillisen osaamisen
kehittämistoimiin taloudellista tukea, ns. koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastosta.
Koulutussuunnitelman mukaiseen koulutukseen on vuoden 2017 talousarviossa varattu
yhteensä 42.500 euroa. Määräraha sisältää ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen
kulut sekä myös yhteisen sisäisen työyhteisö-/turvallisuus- ja IT -koulutuksen kulut.
Neuvottelupäivien ja työnohjauksen määrärahat sisältyvät työalojen omiin budjetteihin,
eivätkä näin ollen sisälly em. määrärahaan. Työalat ovat myös varanneet määrahoja
koulutukseen
Koulutussuunnitelman laatimisprosessi
Esimiesten rooli ja asema oman työalan koulutussuunnitelman laatimisessa ja sen
toimenpanossa on keskeinen. Esimiehen vastuulla on kartoittaa ja arvioida työalansa
ammatillista osaamista ja siinä olevia kehitystarpeita ja suunnitella koulutuksiin
osallistuminen. Lähtökohtana on työantajan tarve osaavalle henkilöstölle, joka hoitaa työnsä
ja tehtävänsä mahdollisimman hyvin. Huomioon on tärkeää ottaa myös työntekijöiden
toiveet ja tavoitteet.
Koulutussuunnitelman kokonaisuus on koottu henkilöstöhallinnossa yhteistyössä ylimmän
johdon ja työalojen esimiesten kanssa.
Koulutussuunnitelma on käsitelty henkilöstön edustajien kanssa yhteistyötoimikunnassa
25.10.2016 ja johtoryhmässä 1.11.2016. Kirkkoneuvoston tehtävänä on vahvistaa
koulutussuunnitelma, jonka jälkeen se lähetetään tiedoksi Espoon hiippakunnan
tuomiokapituliin.
Koulutussuunnitelman kokonaisuuden arvioinnissa huomiota on kiinnitetty erityisesti
sovittujen yhteisten linjausten toteutumiseen, tasapuolisuuteen sekä siihen, miten anottu
koulutus palvelee kyseisen työalan perustehtävää ja tavoitteita. Vuoden 2017 osalta
henkilöstön Saksan matkan koulutuksellinen merkitys on pyydetty ottamaan huomioon
koulutuksia anottaessa/myönnettäessä. Tämä on toteutunut suunnitelmassa erityisesti
neuvottelupäivien kohdalla, joita on huomattavasti edellisvuosia vähemmän.
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Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus
Työantajan kustantama henkilöstökoulutus on pääsääntöisesti luonteeltaan ammatillista
jatko- ja täydennyskoulutusta. Lähtökohtana ovat kyseisen työalan tehtävät ja niiden
edellyttämä osaaminen nyt ja tulevaisuudessa.
Koulutussuunnitelmaan merkittyjen koulutusten kustannukset hyväksytään pääsääntöisesti
kokonaisuudessaan (palkka 100 %, kurssimaksut, majoitus- ja matkustamiskulut
KirVESTES:n mukaisesti). Päivärahat sen sijaan maksetaan vain välttämättömäksi (V)
luokitellun koulutuksen osalta. Koulutus on välttämätöntä siinä tapauksessa, että työntekijä
ei selviä tehtävistään asianmukaisesti koulutukseen osallistumatta ja työnantaja on
määrännyt hänet osallistumaan koulutukseen.
Kaikki ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen kulut maksetaan yhteiseltä
kustannuspaikalta (1011050100 Henkilöstöhallinto).
Välttämättömäksi luokiteltu koulutus tapahtuu työajalla. Sen sijaan tarkoituksenmukaiseen
koulutukseen (T) työntekijälle myönnetään virka- tai työvapaata, joka ajalta maksetaan
palkkaa työantajan harkinnan mukaan osaksi tai kokonaan.
Neuvottelupäivät
Koulutussuunnitelmassa näkyvät myös työalojen/ammattiryhmien vuosittaiset
neuvottelupäivät. Neuvottelupäivät ja seminaarit päivittävät henkilöstön tietoisuutta
ammattialan ajankohtaisista asioista sekä antavat tilaisuuden kokemusten ja näkemysten
vaihtoon sekä verkostoitumiseen. Neuvottelupäivien kustannukset kirjataan työalojen omiksi
menoiksi. Päivärahoja ei makseta.
Työnohjaus
Työnohjausta käytetään henkilöstön kehittämismuotona eri ammattiryhmissä, varsinkin
sielunhoito-/terapiatyötä sisältävissä työtehtävissä sekä myös esimiestyön tukena.
Työnohjaus on pääsääntöisesti maksutonta, koska siinä hyödynnetään kirkon omaa
työnohjausjärjestelmää. Työnohjaus tapahtuu työajalla ja siitä aiheutuvat matkakulut
korvataan KirVESTES:n mukaisesti. Vuonna 2017 yksilötyönohjauksessa käy
koulutussuunnitelman mukaan yhteensä 12 viranhaltijaa eri työaloilta.
Perehdyttäminen
Uuden työntekijän suunnitelmallinen perehdyttäminen on osa henkilöstön
kehittämistoimintaa. Perehdyttämisestä vastaa asianomainen esimies, jonka tehtävänä on
suunnitella ja organisoida käytännön perehdyttämistoimenpiteet. Apuna tässä on yhteinen
perehdyttämisohje, joka sisältää myös mallin perehdyttämissuunnitelmasta.
Henkilöstöhallinto järjestää noin kerran vuodessa perehdyttämistilaisuuden uusille
työntekijöille. Perehdyttäminen tapahtuu aina työajalla.
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Yhteinen sisäinen koulutus
Koulutussuunnitelma ei sisällä yksilöityjä tietoja työyhteisöissä järjestettävästä sisäisestä
henkilöstökoulutuksesta. Yhteisenä sisäisenä koulutuksena järjestetään säännöllisesti muun
muassa turvallisuuskoulutusta, joka pitää sisällään ensiapu- ja
alkusammutuskoulutusta sekä myös räätälöityä turvallisuuskoulutusta eri
henkilöstöryhmille esim. väkivallan uhkatilanteisiin. Lisäksi kaikki työsuojeluorganisaatiossa
mukana olevat saavat työsuojelun perus-/täydennyskoulutusta.
Tietokoneohjelmistot ja niiden tehokas hyödyntäminen synnyttävät jatkuvaa koulutustarvetta
erityisesti esimiestehtävissä sekä hallinnossa työskenteleville mutta myös koko henkilöstölle.
Tähän tarpeeseen pyritään vastaamaan entistä enemmän. Vuonna 2017 käyttöön otettava
uusi sähköinen kalenterijärjestelmä tulee osaltaan lisäämään it-/
ohjelmistokoulutustarvetta. Myös viestintään ml. viestintäteknologia järjestetään
sisäistä koulutusta.
Vuonna 2017 on tarkoitus järjestää myös hankintaosaamisen kehittämiseen liittyvä
koulutusta uuden hankintalain voimaantulon johdosta.
Sisäisen koulutuksen käytännön toteutus tarkentuu toimintavuoden aikana määrärahojen
puitteissa.
LIITE

5

Henkilöstön koulutussuunnitelma 2017

6

Koulutussuunnitelman täytäntöönpanotaulukko

Käsittely:
Jäsen Kirsi Oksanen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän päätöksen ajaksi.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kirsi Oksasen tilalle Päivi Seger.
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2017 ja siihen sisältyvät
kustannukset oheisen täytäntöönpanotaulukon mukaisena
2. myöntää koulutussuunnitelmassa tarkoituksenmukaiseksi (T) määritellyn koulutuksen
ajaksi työntekijöille virka-/työvapaata täysin palkkaeduin
3. valtuuttaa asianomaisen esimiehen tekemään viranhaltijapäätöksen niiden
koulutusten käytännön toteutuksesta, joihin on kehittämissuunnitelmassa varattu
määräraha mutta koulutuksen tarkemmat sisältötiedot puuttuvat.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Käsittely:
Pöytäkirja päätettiin tarkastettiin tämän pykälän osalta heti tässä kokouksessa.
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202. – 204. HENKILÖSTÖASIOITA

205. EDUSTAJA YLIMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN
Suomen Ev.lut Seurakuntien Lapsityön Keskus ry, Suomen poikien ja tyttöjen keskus - PTK
ry ja Nuorten Keskus ry ovat sopineet ylimääräisestä vuosikokouksesta, jossa on määrä
päättää yhdistymisestä Nuori kirkko ry nimiseksi yhdistykseksi.
Kaikkien järjestöjen kokoukset pidetään peräkkäin 1.12.2016 klo 13 alkaen Helsingin
seurakuntayhtymän Engel-salissa, Helsingissä.
LIITE 7

Kokouskutsu

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä edellä esitetyn ylimääräisen vuosikokouskutsun tiedoksi ja
2. valitsee edustajan kokoukseen.
Käsittely:
Kirkkoherra päätti muuttaa keskustelun päätteeksi päätösesitystä kohdan kaksi osalta siten,
että koska neuvoston keskuudesta ei löytynyt edustajaa, puheenjohtaja tiedustelee
edustajaa viranhaltijoista.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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206. OIKAISUVAATIMUS KIRKKONEUVOSTOLLE
Kirkkoneuvosto päätti 25.10.2016 (§ 184) valita Nina Boijen tilalle palvelun toimikuntaan
varsinaiseksi jäseneksi Nina Granathin.
Nina Granath on lähettänyt kirkkoherralle 2.11.2016 sähköpostin otsikolla oikaisuvaatimus:
Hei,
sain tänään tiedon kirkkoneuvoston 25.10.2016 tekemästä päätöksestä, jonka mukaan minut on valittu palvelun
toimikunnan varsinaiseksi jäseneksi.
Kiitän luottamuksesta, mutta valitettavasti joudun kieltäytymään kunniasta ja tehtävästä vedoten 70-85 tunnin
pituisiin työviikkoihini. Kukaan ei myöskään kysynyt suostumustani ko. tehtävään.
Ystävällisin terveisin,
Nina Granath

Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto voi harkita tämän kaltaisissa tilanteissa henkilön
luottamustehtävästä vapauttamista, varsinkin sillä perusteella, ettei hänen suotumustaan
oltu varmistettu etukäteen.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. myöntää vapautuksen Nina Granathille palvelun toimikunnan varsinaisesta
jäsenyydestä
2. valita palvelun toimikuntaan uuden varsinaisen jäsenen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto myönsi eron Nina Granathille ja yksimielisesti valitsi palvelun toimikuntaan
varsinaiseksi jäseneksi Seppo Iivosen.

Täytäntöönpano:
Ote: Nina Granath, Seppo Iivonen
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto
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Virka-asema
__________________
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207. KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ VAPAUTTAMINEN
Markus Olin on ilmoittanut muuttaneensa pois paikkakunnalta. Hän on kirkkovaltuuston 3.
varajäsen Tulkaa kaikki ryhmästä. Hänen tilalleen nousee 3. varajäseneksi Anna Kivinen.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
1. että se myöntää Markus Olinille vapautuksen Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston 3.
varajäsenyydestä,
2. merkitsee tiedoksi, että 3. varajäseneksi nousee Anna Kivinen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:
Ote: Markus Olin ja Anna Kivinen
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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208. VALMIUSSUUNNITELMA
Valmiussuunnittelun tarkoituksena on kirkkolain 25 luvun mukaisesti turvata seurakunnan
toiminta ja erityisesti sen perustehtävän hoitaminen niin pitkään kuin mahdollista kaikissa
tilanteissa. Tällä tarkoitetaan varautumista niin normaaliolojen häiriötilanteisiin kuin
poikkeusoloihinkin.
Yleiset säännökset varautumisesta poikkeusoloihin ovat valmiuslaissa (2011) sekä
väestönsuojelun osalta lisäksi pelastuslaissa (2011). Pelastuslaissa on säännöksiä, mitä
jokaisen tulee tehdä turvallisuuden ja toimintavalmiuden ylläpitämiseksi. Puolustustilalaki
määrittää valtioneuvoston ja virkamiesten erikoisvaltuudet sekä kansalaisten velvollisuudet
kriisitilanteessa. Valmiuslain ja puolustustilalain säännöksien tuleminen sovellettavaksi ei ole
nykytilanteessa kovin todennäköistä.
Yhteiskunnan häiriötilanteissa korostuu yhteistoiminta eri toimijoiden kesken. Yhteistoiminta
kohdistuu esimerkiksi tilannekuvan muodostamiseen. Häiriötilanteissa on aktiivisesti
tiedotettava tilanteesta, taustoista, eri toimijoiden toiminnasta sekä yleisölle annettavista
toimintaohjeista. Kokonaistilanteesta tiedottaminen on pelastusviranomaisten asia.
Seurakunta kertoo vain omista toimistaan.
Normaaliolojen häiriötilanteet
Normaalioloissa esiintyy erilaisia häiriötilanteita. Lohjalla niitä voivat olla muun muassa:
vakavat suuronnettomuudet, Lohjalla esimerkiksi liikenneonnettomuus
yllättävät tapahtumat nuorten maailmassa
tulipalo omissa tiloissa tai asuintaloissa
pitkäaikaiset häiriöt energianjakelussa ja sähkökatkot
vahingonteko ja ilkivalta uudenlaiset tartuntataudit
Valmiussuunnitelmassa selvitetään toimenpiteet, jotka on tehtävä, jotta Lohjan seurakunnan
hallinto ja toiminta voidaan hoitaa normaalista poikkeavissa olosuhteissa. Seurakunnan ei
tarvitse varautua kaikkeen. Yhteiskunnan tehtävä on varautua esimerkiksi elintarvikehuollon
tai kuljetuslogistiikan häiriöihin ja vastaaviin.
Seurakunnan omaa toimintaa voivat häiritä
henkilöresurssien oleellinen, äkillinen väheneminen
toimitiloissa tapahtuva häiriötilanne kuten vesivuoto, tulipalo tai ilkivalta
työyhteisöä kohdannut kriisi
Seurakuntien varautumisen perustana on kirkkolain 1 luvun säännös kirkon tehtävästä. Sen
mukaan kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii kristillisen sanoman
levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Häiriötiloihin ja poikkeusoloihin
varautumista ja valmiussuunnittelun yleisiä periaatteita on kuvattu Kirkkohallituksen
julkaisussa Seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohje. (2013)
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Liitteenä olevan varsinaisen valmiussuunnitelman lisäksi Lohjan seurakunnassa tehdään
muutakin varautumiseen liittyviä suunnitelmia ja asiakirjoja kuten:
-

vaarojen selvittäminen

-

seurakuntatoiminnan turvallisuusohjeet (=viikkotoiminnan turvallisuus)
o

että toiminta on turvallista niin osallistujan kuin työntekijän kannalta

-

retki- ja leiritoiminnan turvallisuusasiakirjat

-

kiinteistöjen pelastussuunnitelmat

Yllämainitut asiakirjat muodostavat kokonaisuuden.
LIITE 8

Valmiussuunnitelma

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy valmiussuunnitelman ja lähettää sen tiedoksi kirkkovaltuustolle
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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209. MUUT AVUSTUKSET
Kirkkoneuvosto on päättänyt kohdentaa yhteensä 167.365 € avustuksia eri
kustannuspaikoilta seuraavasti:
 Apuomena/Laurentius Lähimmäispalvelulle 12.4.2016 (§ 64) 7.350 €, diakoniatyö,
muut avustukset
 Eri lähetysjärjestöille talousarvioavustukset 17.5.2016 (§ 93) 92.365 €, lähetystyö
 Suomen Merimieskirkko 17.5.2016 (§ 94) 5.000 €, Kansainvälinen diakonia
 Kirkon Ulkomaanapu 17.5.2016 (§ 94) 61.000 €, Kansainvälinen diakonia
 Ystävyysseurakunta Köbania 17.5.2016 (§ 94) 3.000 €, Kansainvälinen diakonia
 Ystävyysseurakunta Saku 17.5.2016 (§ 94) 3.000 €, Kansainvälinen diakonia
 Ystävyysseurakunta Toksova 17.5.2016 (§ 94) 3000 €, Kansainvälinen diakonia
Edelleen on talousarvion yleistä musiikkitoimintaa (101222000) käsittelevässä osiossa
määritelty jaettavaksi kuorotoimintaan avustuksia tältä momentilta seuraavasti yhteensä
23.488 €:
Pusulan kirkkokuoro ry
Nummen kirkkokuoro ry
Karjalohjan Kirkkokuoro ry
Lohjan Kirkkokuoro ry
Laurentius -kuoro ry
Collegium Musicum ry, orkesteri
Yht.

800,00 € maks 3.2.16
1.200,00 € maks 3.3.16
1.000,00 € maks 1.9.16
5.000,00 € maks.6.4.16
5.500,00 € maks 1.9.16
9.988,00 € maks 8.7.16
23.488,00 €

Kirkkovaltuusto on talousarviossa hyväksynyt kyseiset summat, joten kirkkoneuvosto
päättänee hyväksyä niiden tilitykset sillä ehdolla, että selvitys edellisen vuoden avustuksen
käytöstä on annettu.
Muut avustukset kirkollisiin tarkoituksiin
Talousarvion kohdassa Muu seurakuntatyö (101290000) on avustuksiin muihin kirkollisiin
tarkoituksiin varattu 9.000 €.
Katupalvelu Kartsa ry on ollut vuosien ajan avustusanomuksissaan myöhässä, heille on
kuitenkin yleensä myönnetty 600 €:n avustus ja kirkkoherra on valtuutettu päättämään
asiasta heidän toimitettuaan avustusanomuksen ja vuosikertomuksen vuoden loppuun
mennessä. Heille on hyvä varata 600 € avustussumma.
Taloussäännön mukainen selvitys
Kaikilta paikallisilta yhdistyksiltä vaaditaan taloussäännön 28. pykälän mukainen selvitys
edellisen vuoden avustuksen käytöstä ennen uuden avustuksen maksamista. Pykälän
mukaan avustuksista on niitä saaneiden yhdistysten annettava kirkkoneuvostolle vuosittain
selvitys, josta ilmenee, että avustus on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen.
Eri järjestöt, yhteensä yhdeksän joista kahdeksan paikallista, ovat anoneet avustuksia alla
olevan taulukon mukaisesti toimintaa varten:
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Myönnetty Anomus
2015
2016

Esitys

Lohjan Kansalliset seniorit ry

300

500

300

Lohjan Parkinson kerho

200

250

200

600

600

600

SLEY:n paikallisosasto

0

ei tullut

0

KRS:n Säätiö / Vivamo,
Raamattukylä, Lastenkylä

4000

4000

4000

Katupalvelu Kartsa ry

600

ei tullut

varaus
600

Eläkeliiton Lohjan yhdistys ry

300

300

300

Lohjan Eläkkeensaajat ry

300

292

300

Suomen Idäntyö UP ry

0

ei
summaa

0

YHTEENSÄ

6350

5692

6300

Herättäjä-yhdistys
osasto

ry,

Lohjan

Sivu
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedoksi kuluvana vuonna aikaisemmin myönnetyt avustukset,
2. vahvistaa eri kuorojen ja yhtyeiden avustukset esitetyllä tavalla,
3. myöntää anotut avustukset yllä olevan taulukon mukaisesti ja valtuuttaa
taloustoimiston suorittamaan myönnetyt avustukset, kun maksuosoite on selvä ja
vaadittu tilitys toimitettu. Mikäli maksuosoitetta ei ole ilmoitettu, suoritus jää
odottamaan avustuksen saajan ilmoitusta siitä, minne maksu voidaan suorittaa ja
4. valtuuttaa kirkkoherran päättämään Katupalvelu Kartsan ry:n avustuksesta, mikäli
yhdistys toimittaa avustusanomuksen ja edellisen vuoden toimintakertomuksen
tilinpäätöksineen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:
Ote: Anomuksen lähettäneille yhdistyksille
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Kirkkoneuvosto
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__________________
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210. KOLEHTIEN JA MUIDEN KÄTEISTILITYSTEN KÄSITTELYOHJE
Lohjan nykyinen seurakunta on muodostunut useiden seurakuntien liitoksella. On käynyt
ilmi, että liittyneissä seurakunnissa on keskenään hyvin erilaisia käytäntöjä kolehtivarojen
käsittelyssä ja varojen tallettamisessa. Lisäksi rahapesun ehkäisemisen säännökset ovat
kiristyneet ja aiheuttavat pankeille uusia velvoitteita varmistua käteisvarojen käsittelyn
asianmukaisuudesta. Tällä hetkellä seurakunnan pääpankki on Länsi-Uudenmaan
Säästöpankki, jonka kanssa on sovittu käteisvarojen käsittelystä. Säästöpankilla on
toimipisteet seurakunnan alueella Lohjalla, Lohjan asemalla, Virkkalassa, Karjalohjalla,
Pusulassa, Sammatissa ja Saukkolassa.
Käteisvaroja voi kertyä erilaisista tilanteista:
o
jumalanpalveluskolehdit
o
muista tilaisuuksista kerätyt kolehdin luonteiset varat (esim. joululaulu –tilaisuudet)
o
vapaaehtoiset kahvikolehdit yms.
o
myyjäistulot
Tilityksen toteuttamiseksi tarvitaan aina sinetöitävä pussi ja pankkisiirtolomake.
Kaikki käteisvarat tilitetään pankin kautta sinetöidyssä pussissa.
Pussiin laitetaan
pankkisiirtolomakkeen 1. osa, jossa on selitteenä maininta siitä, missä ja milloin pidetyssä
tilaisuudessa varat on kerätty, lisäksi maininta mihin tarkoitukseen on kerätty.
Pankkisiirtolomakkeen kopio-osa toimitetaan taloustoimistoon. Varojen käsittelyyn osallistuu
aina vähintään kaksi henkilöä, jotka varmentavat tilityksen nimikirjaimillaan.
Jumalanpalveluskolehdit:
Kolehtivihkoon täytetään tiedot ja allekirjoitetaan ne. Myös tilityspussin numero merkitään
vihkoon. Kolehtivihkosta irrotetaan kopiosivu ja laitetaan mukaan sinettipussiin.
Sinetöidystä pussista irrotetaan tunnistenumeron sisältävä 1. lipuke ja liitetään kolehtivihkon
yhteyteen. Toinen lipuke toimitetaan taloustoimistoon pankkisiirtolomakkeen 2. osan kanssa.
Kolmas lipuke jää tositteeksi sinetöityä pussia kuljettaneelle. Kolehtivihkoon liitettävään
lipukkeeseen merkitään kolehtia käsitelleiden henkilöiden nimikirjaimet. Allekirjoittaneet
vastaavat kolehdin asianmukaisesta käsittelystä.
Ennen kolehtivarojen sulkemista sinettipussiin niiden valvominen on järjestettävä siten, että
kukaan ei käsittele varoja yksin eikä varoja jätetä missään vaiheessa valvonnatta. Sinetöidyt
rahapussit säilytetään kassakaapissa ja toimitetaan viivytyksettä seuraavien arkipäivien
pankkiin.
Muut rahatilitykset
Kerätyt varat suljetaan pussiin, johon laitetaan mukaan pankkisiirtolomakkeen 1. osa
täytettynä ja varmennettuna allekirjoituksin. Pankkisiirtolomakkeen 2. osa ja pussin
tarkistuslipuke toimitetaan taloustoimistoon. Rahoja sisältävä pussi toimitetaan pankkiin
ensitilassa.
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Vapaaehtoiset tilaisuuksissa, joissa ei ole paikalla seurakunnan työntekijää
Kun vapaaehtoinen työntekijä tulee hakemaan avainta virastolta, hänelle annetaan
tilityspussi ja pankkisiirtolomake mukaan, samoin ohje rahojen käsittelystä.
Vapaaehtoistyöntekijä palauttaa sinetöidyn pussin ja taloustoimistolle tulevat osat avainten
palautuksen yhteydessä. Mikäli avainten noutamisen ja palauttamisen tarvetta ei ole eikä
niin muodoin tarvetta käydä taloustoimistolla, vapaaehtoinen lähettää taloustoimistolle
pankkisiirtolomakkeen 2. osa ja tarkistuslipukkeen ja toimittaa rahapussin lähimpään
konttoriin.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtien ja muiden käteistilitysten käsittelyohjeen noudatettavaksi
1.1.2017 lukien.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:
Ote: alueseurakunnat, vapaaehtoistyötä organisoivat esimiehet
kiinteistötoimi, taloustoimi, Länsi-Uudenmaan Säästöpankki

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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211. VUODEN 2017 KIRKKOKOLEHDIT
Kirkkohallitus on tänään kirkkolain 22 luvun 2§:n nojalla määrännyt, että vuoden 2017
aikana on Turun arkkihiippakunnan sekä Tampereen, Oulun, Mikkelin, Kuopion, Lapuan,
Helsingin ja Espoon hiippakuntien seurakunnissa koottava alla luetellut kolehdit.
(Porvoon hiippakunnassa kannettavista kolehdeista määrätään kirkkohallituksen
ruotsinkielisessä yleiskirjeessä.)
Lohjan seurakunnan kolehdit kerätään sekä suomenkielisissä messuissa että ruotsinkielisissä
messuissa. Ruotsinkielisten messujen kolehtisuunnitelma on liitteenä. Alueneuvostot
päättävät alueseurakuntien kolehdeista. Mikäli heiltä ei tule kolehtisuunnitelmaa,
noudatetaan kantaseurakunnan kolehtisuunnitelmaa. Virkkalan kirkon sunnuntaimessussa
klo 16 kolehteja ei pääsääntöisesti kerätä. Kolehtien kohteet on määrätty kirkkohallituksen ja
tuomiokapitulin taholta. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt kerättäväksi
kaksi kolehtia seuraavina päivinä: 5.3. ja 15.10.2017. Ne on merkitty lihavoituina.
Kirkkohallitus edellyttää seurakunnan sijoittavan tiettyihin vuodenaikoihin kolehteja ja ne on
merkitty luetteloon vaaleansinisellä.
Tähän kolehtisuunnitelmaan on ns. vapaat kolehdit merkitty tummanpunaisella. Periaatteena
on se, että kevätkaudella helmikuusta huhtikuuhun: vapaat kolehdit kerätään Yhteisvastuulle
ja muina aikoina pääsääntöisesti lähetystyön nimikkokohteille. Seurakunnan lähetys- ja
kirkkopyhät voivat muuttaa satunnaisesti kolehtikohteita, joista kirkkoherra tekee erillisen
päätöksen.
1.

Päivään sidotut kolehdit

su 1.1. Uudenvuodenpäivä

Jeesuksen nimessä

Päihde- ja kriminaalityöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo
(Kirkkohallituksen vuodenaikaan sidottu kolehti, tammi-maaliskuu)
pe 6.1. Loppiainen

Jeesus, maailman valo

Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla ”Osallistumme Hyvän Sanoman
jakamiseen". Kolehti käytetään julistus- ja seurakuntatyöhön maailmalla. Suomen Lähetysseura
ry, PL 154, 00141 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
http://seurakuntapalvelut.suomenlahetysseura.fi
su 8.1. 1. sunnuntai loppiaisesta

Kasteen lahja
Seurakunnan nimikkokohteeseen Maasaityölle Keniaan SLEY:n kautta

su 15.1.

2. sunnuntai loppiaisesta

ke 18.1.

Kristittyjen ykseyden rukouspäivä

Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa
Herättäjäyhdistykselle
Lähetystyölle tarvittaessa
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Piispa Henrik, uskon opettaja ja marttyyri
Lähetystyölle tarvittaessa
Jeesus herättää uskon

Kristittyjen ykseyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta. Suomen Ekumeeninen
Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite 3010.
su 29.1.

4. sunnuntai loppiaisesta

Jeesus auttaa hädässä
Gideoneille

su 5.2. Kynttilänpäivä

Kristus, Jumalan kirkkauden säteily

Yhteisvastuukeräykselle Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400
Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.
su 12.2.

3. sunnuntai ennen paastonaikaa

su 19.2.

2. sunnuntai ennen paastonaikaa

Ansaitsematon armo
Yhteisvastuulle
Jumalan sanan kylvö

Kiinan ja muun Aasian kristilliseen mediatyöhön Medialähetys Sanansaattajien kautta.
Medialähetys Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää, FI78 5062 0320 1903 60.

su 26.2.

Laskiaissunnuntai

Jumalan rakkauden uhritie
Yhteisvastuulle

ke 1.3. Tuhkakeskiviikko

Katumus ja paasto
Yhteisvastuulle

su 5.3. 1. paastonajan sunnuntai

Jeesus, kiusausten voittaja

Hiippakunnalliset kolehdit vuodelle 2017
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt, että hiippakunnan seurakunnissa kannetaan
vuonna 2017 kaksi tuomiokapitulin määräämää kolehtia hiippakunnallisiin tarkoituksiin seuraavina
päivinä:
5.3.2017 (1. paastonajan sunnuntai) ystävyyshiippakuntien yhteistyötä syventävän
työntekijävaihdon kehittämiseen
Espoon hiippakunnan ja Skotlannin episkopaalisen kirkon Edinburghin hiippakunnan
välillä
su 12.3.

2. paastonajan sunnuntai

Rukous ja usko

Evankelis-luterilaisen seurakunnan perustamiseen Tallinnan Lasnamäen lähiöön
yhteistyössä Viron kirkon lähetyskeskuksen ja Tallinnan Pyhän Hengen seurakunnan
kanssa. Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä,
FI83 8000 1501 5451 08, viite 60202.

su 19.3.

3. paastonajan sunnuntai

Jeesus, Pahan vallan voittaja
Yhteisvastuulle

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
su 26.3.

15.11.2016
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Marian ilmestyspäivä

Herran palvelijatar

Lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön Herättäjä-Yhdistyksen kautta. Herättäjä-Yhdistys ry, PL 21, 62101
Lapua, FI44 4747 1020 0016 55.
su 2.4. 5. paastonajan sunnuntai

Kärsimyksen sunnuntai
Yhteisvastuulle

su 9.4. Palmusunnuntai

Kunnian kuninkaan alennustie

Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla ”Puolustamme syrjittyjen
ihmisarvoa ja -oikeuksia". Kolehti käytetään syrjäytettyjen kanssa tehtävään työhön.
Suomen Lähetysseura ry, PL 154, 00141 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
http://seurakuntapalvelut.suomenlahetysseura.fi

ma 10.4.

Hiljaisen viikon maanantai

Jeesus Getsemanessa
Yhteisvastuulle

ti 11.4. Hiljaisen viikon tiistai

Jeesus tutkittavana
Yhteisvastuulle

ke 12.4.

Hiljaisen viikon keskiviikko

to 13.4.

Kiirastorstai

pe 14.4.

Pitkäperjantai

la 15.4.

Pääsiäisyö

Jeesus tuomitaan
Yhteisvastuulle
Pyhä ehtoollinen
Yhteisvastuulle
Jumalan Karitsa
Yhteisvastuulle

Kristus on voittanut kuoleman
Yhteisvastuulle

su 16.4.

Pääsiäispäivä

Kristus on ylösnoussut!

Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. Kirkon Ulkomaanavun säätiö, PL 210, 00130 Helsinki,
viitenumeroluettelo.
ma 17.4.

2. pääsiäispäivä

Ylösnousseen kohtaaminen
Yhteisvastuulle

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
su 23.4.

15.11.2016
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1. sunnuntai pääsiäisestä

Ylösnousseen todistajia

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

su 30.4.

2. sunnuntai pääsiäisestä

Hyvä paimen
Yhteisvastuulle

su 7.5. 3. sunnuntai pääsiäisestä

Jumalan kansan koti-ikävä

Hiljaisuuden
3820 0907
su 14.5.

Rukouselämän ja hengellisen ohjauksen vahvistamiseen koulutusten avulla
Ystävien kautta. Hiljaisuuden Ystävät ry, PL 142, 00121 Helsinki, FI19 5780
43.
4. sunnuntai pääsiäisestä

su 21.5.

5. sunnuntai pääsiäisestä (Rukoussunnuntai)

Taivaan kansalaisena maailmassa
Ystävyysseurakunta Sakulle Viroon
Sydämen puhetta Jumalan kanssa

Kirkkopäivien järjestämiseen. Kolehti käytetään yhteisen kohtaamisen ja rakentavan vuorovaikutuksen
mahdollistamiseksi Kirkkopäivillä Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640,
04400 Järvenpää, FI60 2077 1800 0621 52, viite ”Kirkkopäivät”.
to 25.5.

Helatorstai

su 28.5.

6. sunnuntai pääsiäisestä

Korotettu Herra
Ystävyysseurakunta Köbanialle Unkariin
Pyhän Hengen odotus
Nimikkoläheteille Taro Haapalalle ja Ari Muttoselle SLS:n kautta Kambozhaan

la 3.6. Helluntaiaatto

Tule, Pyhä Henki
Tarvittaessa lähetykselle

su 4.6. Helluntaipäivä

Pyhän Hengen vuodattaminen

Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla "Rakennamme yhdessä
ja sovintoa". Kolehti käytetään Lähi-idän rauhan ja sovinnon työhön. Suomen Lähetysseura ry, PL 154, 00141 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
http://seurakuntapalvelut.suomenlahetysseura.fi

rauhaa

su 11.6.

Pyhän Kolminaisuuden päivä

Salattu Jumala

Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo
(Kirkkohallituksen vuodenaikaan sijoittuva kolehtipyhä, kesä-elokuu)

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
su 18.6.

§

15.11.2016
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2. sunnuntai helluntaista

Katoavat ja katoamattomat aarteet

Naisten toimeentulon parantamiseksi kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon
Ulkomaanavun säätiö, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
la 24.6.

Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä)

Tien raivaaja

Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa Kirkon
diakoniarahaston kautta. Kirkon diakoniarahasto, Kirkkohallitus, Eteläranta 8, 00130
Helsinki, FI15 8000 1100 0602 28.

su 25.6.

3. sunnuntai helluntaista

Kutsu Jumalan valtakuntaan
Nimikkoläheteille Kallion perheelle SLS:n kautta Venäjälle

su 2.7. 4. sunnuntai helluntaista

Kadonnut ja jälleen löytynyt
Nimikkoläheteille Katariina Kiiluselle ja Tero Massalle SLS:n kautta Thaimaahan

su 9.7. 5. sunnuntai helluntaista

Armahtakaa!

Seurakuntien tyttö- ja poikatyön tukemiseen ja kehittämiseen Suomen Tyttöjen ja Poikien Keskuksen
kautta. Suomen Tyttöjen ja Poikien keskus – PTK ry, Partaharjuntie 361, 76280 Partaharju, FI81 1102
3000 0652 18.
su 16.7.

Apostolien päivä

su 23.7.

7. sunnuntai helluntaista

su 30.7.

Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä)

Herran palveluksessa
Nimikkolähetti Maikki Ochiengille SLEY:n kautta Keniaan

Rakkauden laki
Nimikkohteeseen lähetystyölle farsinkieliseen satelliittitelevisiotyöhön SANSA:n kautta
Kirkastettu Kristus

Seurakuntien tekemän nuorisotyön tukemiseen Nuorten keskuksen kautta. Nuorten
Keskus ry, Liisankatu 27 A 5, 00170 Helsinki, FI58 1019 3000 0688 26.

su 6.8. 9. sunnuntai helluntaista

Totuus ja harha
Lähetystyölle nimikkokohteeseen Maasaistyöhön Keniaan SLEY:n kautta

su 13.8.

10. sunnuntai helluntaista

su 20.8.

11. sunnuntai helluntaista

Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa
Lähetystyölle nimikkokohteeseen Nepaliin SLS:n kautta
Etsikkoaikoja

Synnytysklinikan rakentamiseen Jubaan, Etelä-Sudaniin Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen
kautta. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry, PL 184, 00181 Helsinki, FI13 8000 1500 7791 95.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
su 27.8.

15.11.2016
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12. sunnuntai helluntaista

Itsensä tutkiminen
Lähetystyölle seurakunnan nimikkokohteeseen SPS:n kautta Raamatunkäännöstyöhön EteläAmerikkaan ja Meksikoon
su 3.9. 13. sunnuntai helluntaista

Jeesus, parantajamme

Kristilliseen nuoriso- ja opiskelijatyöhön Kansan Raamattuseuran kautta. Kansan Raamattuseuran
Säätiö, PL 48, 08101 Lohja, FI57 1096 3000 2264 79.
su 10.9.

14. sunnuntai helluntaista

su 17.9.

15. sunnuntai helluntaista

Lähimmäinen
Rovastikunnalliselle ystävyysseurakunta Toksovalle
Kiitollisuus

Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen diakoniaan
Suomen satamissa Suomen Merimieskirkon kautta. Suomen Merimieskirkko ry,
Albertinkatu 2 B, 00150 Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27.

su 24.9.

16. sunnuntai helluntaista

Jumalan huolenpito

Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo
(Kirkkohallituksen vuodenaikaan sijoittuva kolehtipyhä, syys-marraskuu)
su 1.10.

Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)

Jumalan sanansaattajat

Seurakuntien varhaiskasvatuksen, lapsi- ja perhetyön, erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön
tukemiseen ja kehittämiseen Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskuksen kautta. Suomen Ev.lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77,
viite 6110 2016 5.
su 8.10.

18. sunnuntai helluntaista

Kristityn vapaus

Lähetystyöhön kirkon virallisen lähetysjärjestön kautta. Seurakunta päättää lähetysjärjestön. SLS
su 15.10.

19. sunnuntai helluntaista

Rakkauden kaksoiskäsky

Hiippakunnalliset kolehdit vuodelle 2017
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt, että hiippakunnan seurakunnissa kannetaan
vuonna 2017 kaksi tuomiokapitulin määräämää kolehtia hiippakunnallisiin tarkoituksiin seuraavina
päivinä: 15.10.2017 (19. sunnuntai helluntaista) Namibian evankelisluterilaisen kirkon
läntisen hiippakunnan lähetystyön ja diakonian kehittämiseen Suomen Lähetysseuran
kautta

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
su 22.10.

§

15.11.2016
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20. sunnuntai helluntaista

Usko ja epäusko

Kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikolla Suomen
Ekumeenisen Neuvoston kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85
1018 3000 0744 03, viite 3010.
ti 24.10.

Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä

su 29.10.

21. sunnuntai helluntaista

Kirkon Ulkomaanavulle

Jeesuksen lähettiläät

Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla "Todistamme Jumalan rajoja
ylittävästä rakkaudesta". Kolehti käytetään tavoittavaan työhön uusien seurakuntien
syntymiseksi. Suomen Lähetysseura ry, PL 154, 00141 Helsinki. Tilitysohjeet
osoitteessa: http://seurakuntapalvelut.suomenlahetysseura.fi

la 4.11.

Pyhäinpäivä

Pyhien yhteys
Ystävyysseurakunta Köbanialle Unkarissa

su 5.11.

Uskonpuhdistuksen muistopäivä

Uskon perustus

Raamatun opetukseen ja koulutukseen Aasiassa ja Afrikassa Lähetysyhdistys Kylväjän
kautta. Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57 4405 0010 0212 96,
viitenumeroluettelo osoitteessa http://www.kylvaja.fi/seurakunnille/tilitykset

su 12.11.

23. sunnuntai helluntaista

Antakaa toisillenne anteeksi

Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon
Ulkomaanavun säätiö, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 19.11.

Valvomisen sunnuntai

su 26.11.

Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai)

su 3.12.

1. adventtisunnuntai

Kirkon

Köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen maailman köyhimmillä alueilla
Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanavun säätiö, PL 210, 00130 Helsinki,
viitenumeroluettelo.

Valvokaa!
Nimikkoläheteille Aitamäen perheelle SEKL:n kautta Siperiaan
Kristus, kaikkeuden Herra
Nimikkoläheteille Tapani Haapalalle ja Ari Muttoselle Kambodzhaan SLS:n kautta
Kuninkaasi tulee nöyränä

ke 6.12.

Itsenäisyyspäivä

Kiitos isänmaasta

Veteraanien parissa tehtävän hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuun kautta. Veteraanivastuu
ry, PL 600, 00521 Helsinki, FI83 1555 3000 1109 82.
su 10.12.

2. adventtisunnuntai

Kuninkaasi tulee kunniassa
Nimikkoläheteille Kallion perheelle Venäjälle SLS:n kautta

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

§

15.11.2016

su 17.12.

3. adventtisunnuntai

su 24.12.

4. adventtisunnuntai

su 24.12.

Jouluyö

ma 25.12.

Jouluaamu

ma 25.12.

Joulupäivä

ti 26.12.

Tapaninpäivä (2. joulupäivä)

ke 27.12.

Apostoli Johanneksen päivä (3. joulupäivä)

to 28.12.

Viattomien lasten päivä (4. joulupäivä)

su 31.12.

1. sunnuntai joulusta

LIITE
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Tehkää tie Kuninkaalle
Nimikkoläheteille Katariina Kiiluselle ja Tero Massalle Thaimaahan SLS:n kautta
Herran syntymä on lähellä
Nimikkolähetille Maikki Ochiengille Keniaan SLEY:n kautta
Teille on syntynyt Vapahtaja!
Ystävyysseurakunta Sakulle Virossa
Nyt Betlehemiin!
Suomen Merimieskirkolle

Sana tuli lihaksi
Seurakunnan nimikkokohteeseen farsinkieliseen satelliittitelevisiotyöhön SANSA:n kautta
Kristuksen todistajat
Seurakunnan nimikkokohteeseen Nepaliin SLS:n kautta
Jumala on rakkaus
Tarvittaessa lähetystyölle
Jeesus pakolaisena
Tarvittaessa lähetystyölle

Pyhä perhe
Seurakunnan nimikkokohteeseen Raamatunkäännöstyöhön SPS.n kautta Etelä-Amerikkaan ja
Meksikoon
Svenska direktionin kolehtisuunnitelma 2017

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

15.11.2016
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Kirkkoherran päätösesitys:

Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy kolehtisuunnitelman vuodelle 2017,
2. merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Svenska direktionin kolehtisuunnitelman 2017
3. alueneuvostot päättävät alueseurakunnissa kerättävistä vapaista kolehtikohteista,
mikäli kolehtisuunnitelma ei ole, noudatetaan tätä kolehtisuunnitelmaa ja
4. valtuuttaa kirkkoherran tekemään erillisen päätöksen kolehtikohteen muutoksesta,
mikäli siihen on toiminnalliset tai muut perusteet.
Käsittely:
Jäsen Birgitta Silvennoinen ehdotti, että SLS:n nimikkoläheteille Tapani Haapalalle ja Ari
Muttoselle ei kerättäisi kolehtia 26.11 ja kohde poistettaisiin kolehtisuunnitelmasta. Jäsen
Saila Sutinen kannatti ehdotusta.
Kannatettu ehdotus johti äänestykseen.
Hyväksyttiin äänestystavaksi sihteerin suorittama nimenhuutoäänestys.
Hyväksyttiin puheenjohtajan tekemä äänestysehdotus, jonka mukaan esityslistassa olevaa
kirkkoherran päätösesitystä kannattavat äänestävät ”JAA” ja Birgitta Silvennoisen tekemä
ehdotusta kannattavat äänestävät ”EI”.
Suoritetussa äänestyksessä kirkkoherran päätösesitys sai 9 JAA –ääntä ja Birgitta
Silvennoisen ehdotus sai 3 EI –ääntä. Näin ollen kirkkoherran päätösesitys jää voimaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

15.11.2016
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212. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 10/2016
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista
31.10.2016 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella
ja menot plussalla. Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla sekä rahoituslaskelma ja tase sekä
verohallinnolta saatu tieto verotulojen kertymästä lokakuun loppuun ovat liitteenä.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 78,6 % ja toimintakulujen osalta
79,1 %. Verotulojen toteutuma lokakuun loppuun on 90,5 %. Koska liitteenä oleva
tuloslaskelma on ajettu 4.11., lokakuun poistot eivät näy tässä tulosteessa.
Verottajalta saadun ennakkotiedon (28.10.) mukaan ennakonpalautukset ja tilitetyn määrän
oikaisut, jotka vähennetään marraskuun tilityksestä, ovat yhteensä 798.910 euroa ja
kertyneet jäännösverot ovat yhteensä 325.946 euroa. Puolet kertyneistä jäännösveroista
tilitetään seurakunnalle joulukuun tilityksen yhteydessä ja puolet seuraavan vuoden
helmikuun tilityksen yhteydessä.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto lokakuun osalta on 629.756,57 euroa.
Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on kirkollisverotuotoissa lisäystä 0,6 %. Kuitenkin
näyttää todennäköiseltä, että talousarvion verotuloarvioon ei päästä.
Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle on
77.607,00 euroa.
Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus helmikuusta 2016 alkaen 2,97 %.
Luvut tarkentuvat kirkkovaltuuston kokouksessa mennessä. Kirkkovaltuustolle esitetään
ajantasaisin tieto.

Asian valmistelija: Outi Virtanen
LIITTEET

10-13

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 10/2016 ja
esittää sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouksessa päätettiin pitää tauko klo 19.25- 19.40.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

15.11.2016
20.9.2016
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213. 152. PALVELEVAN PUHELIMEN TOIMINNAN LAKKAUTTAMINEN LOHJALLA
VUODEN 2017 AIKANA
Lohjan seurakunnassa on vuosikymmenten aikana vapaaehtoistyönä järjestetty
Palvelevan puhelimen päivystystoimintaa. Nykyisin päivystäjiä on kahdeksan ja he
päivystävät kolme tuntia viikossa. Vuositasolla lohjalaiset vapaehtoiset päivystävät 156
tuntia. Palvelevan puhelimen toiminnan kustannukset viime vuoden tilinpäätöksessä
olivat 17.967,26 € ja talousarviossa on varattu kuluvalle vuodelle 8.300 €:n määräraha.
Talousarviossa ei ole kohdennettu diakonin työaikaa noin 20 %:ia, joka puolestaan
lisäisi laskennallisia kustannuksia. Ilman työntekijän palkkakustannuksia palvelun
tuottaminen viime vuonna maksoi vuonna 2015 noin 115 €/tunti.
Palvelevan puhelimen toiminnasta tulee kokoukseen kertomaan tarkemmin toiminnasta
vastaava Krista Kallio ja hänen selvityksensä on liitteenä.
Diakoniatyön keskuudessa on pidempään mietitty toiminnan kohdentamista, varsikin
Palvelevan puhelimen toiminnan osalta. Syynä on selkeästi se, että kirkkohallituksen
organisoimana työntekijän aika vaikuttaa menevän enemmälti asioiden hallinnoitiin
kuin varsinaisen asian hoitamiseen. Talousarviosuunnittelun tässä vaiheessa on syytä
käydä kirkkoneuvostossa periaatteellinen keskustelu toiminnan tulevaisuudesta diakoni
Krista Kallion esittämien vaihtoehtojen pohjalta.
LIITE

Palvelevan puhelimen toiminnan lakkauttaminen Lohjalla vuoden 2017
aikana ja tilastot vuodelta 2015

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
käy
lähetekeskustelun.

Palvelevan

puhelimen

toiminnan

lakkauttamisesta

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto kävi vilkkaan lähetekeskustelun ja antoi evästykseksi
diakoniatyölle, että keskitytään paikalliseen työhön ja selvitetään valtakunnallisen
Palvelen Puhelimen jatkoyhteistyö.
************
PALVELEVAN PUHELIMEN TOIMINNAN LAKKAUTTAMINEN LOHJALLA
Kirkkoneuvostossa käydyn lähetekeskustelun ja talousarvioprosessin seurauksena
vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa lähdetään siitä, että Palvelevan puhelimen
päivystys Lohjan seurakunnassa päättyy vuoden 2017 alussa.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

15.11.2016
20.9.2016

§

Sivu

213
152

284
190

Toiminnasta vastaava diakoni Krista Kallio on alustavasti informoinut asiasta Lohjalaisia
vapaaehtoisia päivystäjiä ja heidät pystytään ohjaaman joko paikalliseen
sielunhoitotyöhän tai pääkaupunkisedulla toimivan palvelevan puhelimen päivystäjiksi.
Talousarvioon on varattu pieni määräraha päivystäjien työnohjaukseen ja muihin
tukitoimiin. Kirkkoneuvoston on syytä tehdä tässä vaiheessa ehdollinen päätös
paikallisesta toiminnan lakkauttamisesta, jotta se voidaan saattaa kirkkovaltuuston
päätöksen jälkeen tiedoksi Kirkkohallitukseen.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää ehdolla, että talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017
hyväksytään kirkkovaltuustossa seuraavaa:
1. sanoa irti yhteistyösopimuksen Palvelevan Puhelimen toiminnasta Lohjan
alueella ja
2. valtuuttaa kirkkoherran hoitamaan irtisanomistoimenpiteet Kirkkohallitukseen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

15.11.2016

§

Sivu
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285

214. HAUTAPAIKKA- JA HAUTAUSPALVELUMAKSUT 2017
Hautapaikkamaksuista päättää kirkkovaltuusto ja hautaustoimen palvelumaksuista
kirkkoneuvosto. Kirkkovaltuusto on päättänyt (16.12.2014 § 45), että hautapaikkamaksuja
korotetaan vähintään 10 % vuodessa, kunnes hautaustoimen kulut voidaan kattaa
valtionavulla ja hautapaikkamaksuilla. Kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaan
hautaustoimen maksutuotoilla tulisi kattaa n. 25 % hautaustoimen kuluista. Viime vuonna
Lohjalla maksutuotot kattoivat hautaustoimen kuluista 6,9 %.
Hautapaikkamaksuja esitetään tarkistettavaksi kirkkovaltuuston päätöksen mukaan n. 10
%. Vastaavat korotukset on tehty myös arkku- ja uurnahaudan hallinta-ajan jatkamisen
hintoihin.
Hautauspalvelumaksu kattaa kaikki hautaukseen liittyvät palvelut, joita ovat haudan
avaus ja peittäminen, haudan peruskunnostus hautauksen jälkeen, vainajan säilytys jne.
Arkkuhaudan lisäpaikan ja uurnahautauksen hintaan esitetään pientä korotusta, samoin
muistolehdon nimilaatan hintaa on tarkistettu vastaamaan laatan hankintakuluja. Muutoin
hautauspalvelumaksuihin ei korotuksia esitetä.
Kirkon tai kappelin vuokraa (300 €) ei peritä ev.lut. seurakuntien jäseniltä. Sotaveteraanit ja
heidän puolisonsa saavat hautaustoimen palvelut maksutta (parihauta- tai
uurnahautapaikka, hautauspalvelumaksu). Lohjalle haudattavien sotaveteraanien ja heidän
puolisonsa tuhkauskulut maksaa seurakunta.
LIITE 14

Hautapaikkaoikeudesta ja hautaukseen liittyvistä palveluista perittävät
maksut 1.1.2017 alkaen (luonnos)

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä hautaustoimen palvelumaksut 1.1.2017 alkaen liitteenä olevan hinnaston
mukaan
2. esittää että kirkkovaltuusto hyväksyy hautapaikkamaksut 1.1.2017 alkaen liitteenä
olevan hinnaston mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

15.11.2016

§

Sivu
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215. HAUTAINHOITOMAKSUT 2017
Hautainhoitomaksuilla katetaan seurakunnan hautainhoitorahaston hoidettavaksi annettujen
hautojen hoitokulut. 2016 hautainhoitorahaston hoidossa oli 4003 hautaa, joista
ainaishoitoja oli 808.
Haudanhoitomaksuja esitetään tarkistettavaksi liitteenä olevan hinnaston mukaan (n. 1-2%).
LIITE 15

Hautainhoitomaksut 2017 (luonnos)

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä hautainhoitomaksut 2017 liitteenä olevan hinnaston
mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

15.11.2016

§

Sivu
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216. VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA
Työntekijät ovat laatineet ehdotuksen vuoden 2017 talousarvioksi, josta on käyttötalouden
osalta materiaali liitteenä. Ehdotus esiteltiin ja käsiteltiin 25.10.2016 kirkkoneuvostossa, joka
antoi seuraavia evästyksiä tarvittavia täsmennyksiä varten.
1. Kotimaalehti + KotimaaPro esitetään tilattavaksi kirkkovaltuuston jäsenille.
2. Palvelevan puhelimen päivystystoiminta Lohjalla siirtyy pääkaupunkiseudun
Palvelevan puhelimen toimintaan.
3. Evankelioimistyön tekstiosa poistetaan ja sisällytetään muihin seurakunnallisiin
työmuotoihin.
Nämä toiveet on otettu huomioon.
Tässä vaiheessa vuoden 2017 budjetti on 30.180 € euroa alijäämäinen.
Vuosikate on positiivinen 570.289 €, mutta suunnitelmanmukaiset poistot, 600.475 €, vievät
tilikauden 2017 talousarvion alijäämäiseksi.
Talousarvioesitys vuodelle 2017 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2017 - 2019 on
kirkkovaltuuston käsiteltävänä 13.12.2016.
LIITE 16

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2017 (2 erillistä liitettä)

Käsittely:
Teknisenä korjauksena lisättiin talousarvioon 4.12 Nuorisotyö oppilaitostyön kohtaan lause
”Nimetyt työntekijät tekevät yhteistyötä myös Lohjan eri lukioiden kanssa.”
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. vahvistaa ehdotuksen Lohjan seurakunnan vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien
2018- 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
2. vahvistaa talousarvion sitovuustason siten, että toimintakate on sitova
3. kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden
tehtäväaluetasolla. Investointiosan summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto.
4. vahvistaa Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2017.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

15.11.2016

§

Sivu
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217. LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT
218. ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:







Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 27.10.2016
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedott
eet/hallintotiedotteet-2016/
Kirkkohallituksen yleiskirjeet 15-18
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet /KiT:n yleiskirjeet
Kirkon nelivuotiskertomuksen tutkimuksellinen osa, Osallistuva kirkko.
Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2012–2015. Kirja
julkistetaan 2.11.2016. Ruotsinkielinen julkaisu ilmestyy keväällä 2017.
Myös verkossa osoitteessa http://sakasti.evl.fi/nelivuotiskertomus.
Kirjan on toinen osa uudistuneesta nelivuotiskertomuksesta. Kirkon toimintaa
kokonaiskirkon ja eri työalojen näkökulmasta käsittelevä Erilaistuva kirkko
julkaistaan verkossa osoitteessa http://sakasti.evl.fi/verkkojulkaisu47. Lisäksi
tilastoaineistoja julkaistaan interaktiivisina visualisointeina osoitteessa
https://www.kirkontutkimuskeskus.fi.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

15.11.2016
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219. MAA-ALUEEN KÄYTTÄMINEN KATUALUEEKSI
Lohjan seurakunta on 5.6.2015 solmitulla maanvuokrasopimuksella vuokrannut Nordkalk Oy
Ab:lle Lohjan kaupungin Pappilan kaupunginosan korttelin 203 tontin nro 2 (444-5-203-2)
pinta-alaltaan 54.797 m2 sekä 2.900 m2 kiinteistöstä 444-466-1-30 käytettäväksi Tytyrin
kaivoksen apualueena sekä hissien tuotekehitys- ja koetoimintaan ja Tytyrin kaivosmuseon
käyntireittinä. Sopimus on voimassa ainakin 31.12.2064 saakka.
Alueelle on sittemmin vahvistettu asemakaava L37 (kv 13.4.2016 § 31). Kaava on
saavuttanut lainvoimaisuuden 25.5.2016.
Nordkalk Oy Ab on 28.8.2015 solminut Lohjan kaupungin kanssa sopimuksen, jolla kaupunki
saa oikeuden käyttää yhtiön omistamaa maata katualueeksi naapurikiinteistöllä. Sittemmin
on tullut tarve tarkistaa kadun linjausta. Tällöin katualue kohdentuu enemmän seurakunnan
omistamalle, kaivosyhtiölle vuokratulle, maalle.
Lohjan kaupunki on esittänyt, että Lohjan seurakunta maanomistajana myöntäisi kaupungille
käyttöoikeuden katualueeseen ja oikeuden sijoittaa alueelle tarpeellisia sähkö-, vesi-,
viemäri- ja tietoliikenneyhteyksiä.
Kysymys on käyttöoikeuden luovuttamisesta, joten toimivalta päätöksen tekemiseen on
kirkkoneuvostolla (kirkkoneuvoston ohjesääntö 3 luku 10 § kohta 6)).
LIITTEET

sopimusehdotus
kartta 2 kpl

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimusehdotuksen katualueen käyttöoikeuden luovuttamisesta
toistaiseksi korvauksetta kaupungille, sekä siihen katualueen käyttämiseen olennaisesti
liittyvän oikeuden sijoittaa katualueelle tarvittavia yhdyskuntatekniikan rakenteita.
Käsittely:
Keskustelun myötä hallintojohtaja päätti teknisenä korjauksena poistaa esittelytekstin riviltä
9 sanan ”naapurikiinteistöllä”.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin teknisen muutoksen jälkeen yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

15.11.2016
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220. MUUT ASIAT
Päätösesitys:
 Kirkkoneuvoston vuoden 2017 kokouspäivät: 10.1., 14.2., 28.3.2017
 Rovastikunnallinen valtuustoseminaari la 11.2.2017 klo 9-15 Seurakuntakeskuksen
salissa, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja
 Kirkkovaltuuston vuoden 2017 kokouspäivät: 17.1., 6.6., 26.9., 28.11.2017
 Saapunut kirje Suomen Lähetysseuralta Inkerin kirkon voimavarojen suuntaamisesta.
 Maija Metsolalta on ostettu seurakuntakeskuksen tiloihin sijoitettu teos ”Enkeli
pellavalle” kaikkine oikeuksineen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti merkitä muut asiat tiedoksi.

221. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.20.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

