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99

ALKUHARTAUS
Juhani Korte toivotti läsnäolija tervetulleiksi ja kappalainen Horst Gripentrog piti alkuhartauden.
Laulettiin virsi 119.

83.

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. Muissa asioissa Saila Sutinen kertoo terveiset Suomen Poikien ja
Tyttöjen ry:n kokouksesta.

84.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjantarkistajiksi Esa Sohlbergin ja Birgitta
Silvennoisen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LOHJAN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUTYÖN VUOSISUUNNITELMA 2017
Voimassa olevan ohjeistuksen mukaan kirkkoneuvoston tulee hyväksyä rippikoulutyön
paikallissuunnitelma, joka kattaa useamaan vuoden ja tämän lisäksi vuosittain tulee käsitellä
rippikoulun vuosisuunnitelma. Rippikoulutyöstä vastaava pastori Horst Gripentrog on laatinut
vuoden 2017 suunnitelman, joka on liitteenä. Puheenjohtaja on pyytänyt hänet esittelemään
suunnitelmaa tarkemmin kirkkoneuvostolle.
Vuonna 2017 Lohjan seurakunnassa järjestetään 22 rippikoulua. Tämän lisäksi Espoon
hiippakunnan tuomiokapituli on antanut luvan Kansan Raamattuseuralle pitää seurakunnan
alueella rippikoulua, joita on yhteensä neljä. Kisakalliossa on järjestetty Kirkkohallituksen
myötävaikutuksella urheilurippikouluja. Koska Kisakallio ei kuulu KJ 3: 3 a §:n mukaisiin
kristillisiin järjestöihin, tulee myös heidän rippikoulunsa vuosisuunnitelma hyväksyä
kirkkoneuvostossa, koska rippikoulu toteutetaan seurakunnan alueella.
Seurakunnan omia rippikoulujen vuosisuunnitelma on hyväksytty jo edellisen vuoden keväällä,
koska nykyisen ohjeistuksen mukaan rippikoulu on lähes vuoden mittainen prosessi, joka alkaa
lokakuussa ilmoittautumisella, sekä käytännön tilavaraukset ja henkilöstöresurssien suunnittelu
alkaa jo tässä vaiheessa.
LIITE 1

rippileirit 2017

Käsittely: Jäsen Kaisa Aarnio ilmoittaa olevansa esteellinen ja poistui käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä oleva Lohjan seurakunnan rippikouluun vuosisuunnitelman.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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DIAKONIAN VIRANSIJAISEN VALINTA
Lohjan seurakunnassa on ollut haettavana diakonian viransijaisuus 1.6.2016 – 26.4.2017
väliseksi ajaksi. Viran pääasiallisena tehtävänä on diakonian aluetyö Sammatin ja Karjalohjan
alueella. Lisäksi virkaan sisältyy rippikoulutyötä.
Avoimesta viransijaisuudesta julkaistiin hakuilmoitus internetissä (www.lohjanseurakunta.fi,
www.evl.fi, www.mol.fi) sekä lyhennetty viiteilmoitus Kotimaa-lehdessä.
Hakuaika päättyi maanantaina 2.5.2016. Määräaikaan mennessä viransijaisuutta haki yhteensä
kahdeksan henkilöä. Yhteenveto kaikista hakijoista on esityslistan liitteenä. Hakemukset
ansioluetteloineen ovat nähtävillä kokouksessa.
Henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin seuraavat hakijat:
 Teol.kand. Tiina Eriksson
 Sosionomi (AMK) -diakoni opiskelija Reetta Haahti-Seppälä
 TM, diakoni Maritta Hartikainen
 Sosionomi (AMK) -diakoni opiskelija Jere Laurila
 Diakoni Riitta Salo
 Diakoni Elina Taskinen
Kirkkoneuvoston asettama työryhmä (Katja Itämäki, Katri Lahtiluoma ja Päivi Seger) haastatteli
em. hakijat maanantaina 11.5.2016. Työryhmään valittu Kaisa Rinne oli estynyt osallistumasta
haastatteluihin.
Suoritettujen haastattelujen sekä kokonaisharkinnan perusteella työryhmän yksimielinen
näkemys on, että kyseiseen tehtävään soveltuu parhaiten teologian maisteriksi vuonna 2016
valmistuva Tiina Eriksson. Hänellä on hyvä työkokemus erityisesti kehitysvammatyöstä sekä
vahva motivaatio diakonian tehtäviin. Tiina Eriksson voisi aloittaa tehtävässä heti kesäkuun
alussa.
Varalle esitetään valittavaksi sosionomi-diakoniksi syksyllä 2016 valmistuva Jere Laurila.
Kirkkolain mukaan virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta
alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta. Vuotta lyhyemmässä määräaikaisessa
virkasuhteessa koeaika voi olla enintään puolet virkasuhteen kestosta (KirkkoL 6:17§).
Lohjan seurakunnassa noudatettavan periaatteen mukaisesti viransijaisen, joka hoitaa viran
tehtävät, mutta jolla ole virassa edellytettyä kelpoisuutta, peruspalkka määritellään vakinaisen
(pätevän) viranhaltijan palkkaa alemmas työnantajan harkinnan mukaisesti enintään 10 %.
Diakonian viran kelpoisuusehtona on sosionomi (AMK) –diakonin tutkinto tai aikaisempi
diakonin tutkinto. Teologin koulutusta/opintoja ei voida suoraan rinnastaa diakonin
koulutukseen, jossa painopiste on laaja-alaisessa sosiaalialan ja kirkon diakoniatyön
osaamisessa. Näin ollen teologien/teologiopiskelijoiden osalta peruspalkasta tehtävä
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vähennys on lähtökohtaisesti -4 % tai -7 % ottaen huomioon opiskelujen vaihe sekä
työkokemus diakonista.
Tiina Eriksson on lähes valmis teologian maisteri, joten hänellä on diakoniatyössä vaadittava
teologinen osaaminen sekä seurakunnan toiminnan yleinen tuntemus. Lisäksi hänellä on
kokemusta käytännön diakoniatyöstä seurakuntaharjoittelujen sekä vapaaehtoistoiminnan
kautta. Hänen kohdallaan voidaan näin ollen soveltaa -4 %:n epäpätevyysvähennystä.
Diakonian viralle määritelty peruspalkka on 2297,26 €/kk vaativuusryhmässä 502.
Epäpätevyysvähennyksen (-4 %) jälkeen Tiina Erikssonin peruspalkaksi muodostuu 2205,37
€/kk.

Asian valmistelija: Katri Lahtiluoma
LIITTEET 2
3

Hakuilmoitus
Hakijayhteenveto

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita diakonian viransijaiseksi Tiina Erikssonin 1.6.2016 alkaen tai sopimuksen mukaan
2. valita varalle Jere Laurilan
3. noudattaa viransijaisuudessa neljän kuukauden koeaikaa
4. määritellä Tiina Erikssonin peruspalkaksi 2205,37 €/kk vaativuusryhmässä 502
5. edellyttää, että viransijaisuuteen valittu toimittaa työnantajalle ennen valinnan
vahvistamista rikosrekisterilain 6:2§:n mukaisen rikosrekisteriotteen
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano
Ote: Viransijaisuuteen valittu, muut hakijat
Tiedoksi: palkanlaskija Gerd Hallén
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LASTENOHJAAJAN VALINTA
Kirkkoneuvosto päätti edellisessä kokouksessaan, että varhaiskasvatuksen työalalla avoimeksi
tullut lastenohjaajan kokoaikainen (38,25 h/vko) toimi täytetään sisäisen hakuprosessin kautta.
Edellytyksenä on, että tehtävään valittava sitoutuu suorittamaan oppisopimuskoulutuksella
lastenohjaajan perustutkinnon (KN 12.4.2016/ § 68). Avoimesta toimesta ilmoitettiin
sähköpostitse koko henkilöstölle sekä erikseen vielä lastenohjaajien ammattiryhmälle.
Määräaikaan 2.5.2016 mennessä tehtävää haki seuraavat kaksi henkilöä:
 Sonja Lindblom
 Jenni Vuori
Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä (Elina Kaarto, Katri Lahtiluoma, Sari Korte ja Saila Sutinen)
haastatteli molemmat hakijat 11.5.2016.
Sonja Lindblom on työskennellyt Lohjan seurakunnassa vuodesta 2010 lähtien tehden useita
osa-aikaisia lastenohjaajan sijaisuuksia. Tämänhetkinen sijaisuus päättyy 31.10.2016. Sonja
Lindblom on suorittanut yo-merkonomin opintoja sekä kristillisen kasvatuksen
täydennyskoulutuksen (5 op). Hän on aikaisemmin työskennellyt muun muassa luokanopettajan
sijaisena.
Jenni Vuori on työskennellyt Lohjan seurakunnassa lastenohjaajan sijaisena syksystä 2014
lähtien. Hänen nykyinen työsopimuksensa päättyy 23.6.2016. Jenni Vuori on
pohjakoulutukseltaan lähihoitaja (lasten/nuorten hoito ja kasvatus). Hän on työskennellyt lasten
parissa vuodesta 2000 lähtien, muun muassa lastenhoitajana päiväkodissa.
Haastattelujen perusteella työryhmän yksimielinen esitys on, että lastenohjaajaan toimeen
valittaisiin Jenni Vuori. Hänellä on pitkäaikainen työkokemus lasten parissa tehtävästä työstä
sekä hyvä ammatillinen motivaatio seurakunnan lapsityöhön. Jenni Vuori on nykyisessä
tehtävässään toimittanut työantajan nähtäväksi lasten kanssa työskenteleviltä edellytettävän
rikosrekisteriotteen. Näin ollen sitä ei ole tarpeen edellyttää nähtäväksi.
Lohjan seurakunnassa pätevän lastenohjaajan palkkaus on vaativuusryhmän 402
vähimmäispalkan mukainen (1942,15 €/kk). Jenni Vuoren palkka määräytyy tällä hetkellä
vaativuusryhmän 401 mukaisesti (1871,58 €/kk), koska häneltä puuttuu kirkon lapsi- ja
perhetyön tutkinto. Tutkinnon suorittamisen jälkeen palkkaus tarkistetaan vaativuusryhmään
402.

Asian valmistelija: henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1)
valita Jenni Vuoren lastenohjaajan kokoaikaiseen työsuhteiseen toimeen 1.8.2016
alkaen nykyisin palkkaeduin
2)
edellyttää, että toimeen valittu sitoutuu suorittamaan kirkon lapsi- ja perhetyön
perustutkinnon oppisopimuskoulutuksena
3)
että työsuhde vakinaistetaan ja palkkaus tarkistetaan vaativuusryhmän 402 mukaiseksi
tutkinnon suorittamisen jälkeen
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KARJALOHJAN KIVIKIRKON KUORIN KALUSTEET SEKÄ LIIKUNTA-RAJOITTEISTEN
KULKULUISKA
Karjalohjan seurakunta tilasi vuonna 2012 kivikirkon kuorin kalusteiden sekä kirkon sisääntulon
(sakastin sivuovi) liikuntarajoitteisten kulkuluiskan suunnittelun arkkitehtitoimisto Ulla Raholalta.
Muutostyöt tullaan rahoittamaan erillisen rahaston varoilla. Rahasto koostuu testamentti- ja
lahjoitusvaroista, jotka on saatu nimenomaan kivikirkon kunnostusta varten.
Seurakuntien yhdistyttyä hanketta on viety eteenpäin. Muutostyön suunnitelmille on saatu
Museoviraston lausunto (2014) ja Kirkkohallituksen hyväksyntä (2015), ja näin ollen työt olisi
valmiita toteutettavaksi.
Hankkeen edetessä on sekä henkilökunnan taholta että muutamalta seurakuntalaiselta tullut
toiveita, jotka poikkeavat alkuperäisestä suunnitelmasta. Kirkkosalista haluttaisiin sellainen, että
se soveltuisi paremmin uuteen messukaavaan ja samalla mahdollistaisi salin
monimuotoisemman käytön messujen ja jumalanpalveluksien lisäksi konserteissa.
Kuorin kalusteista haluttaisiin siirrettävät. Lisäksi alttaripöytä toivotaan sijoitettavaksi irti
seinästä, jolloin pappi voisi seistä pöydän takana kasvot seurakuntaan päin. Nykyisen
alttaripöydän tilalle tulisi kapeampi pöytä, joka voisi toimia apupöytänä.
Alttarikaiteen nykyinen porrastus on havaittu vaaralliseksi. On ehdotettu, että porrastus
poistettaisiin kokonaan, jolloin kuorin alueesta saadaan turvallisempi ajatellen mm. ehtoollisella
kävijöitä.
Ehdotukset poikkeavat merkittävästi aiemmasta suunnitelmasta, joten olemassa olevaa
suunnitelmaa ei ole lähdetty toteuttamaan, vaan ollaan mietitty suunnittelutyön aloittamista
uudelleen alusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että muutostöistä pitäisi laatia uudet
suunnitelmat, jotka pitäisi lähettää lausuntokierrokselle Museovirastoon sekä uudelleen
Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Uutta liikuntarajoitteisten kulkuluiskaa on suunniteltu sakastin puoleiseen päätyyn nykyisen
väliaikaisen luiskan paikalle. Paikka on sittemmin todettu epäkäytännölliseksi ja myöskin
epämieluisaksi, koska luiska johtaa suoraan kirkon etuosan kuorialueelle. Luontevampaa olisi,
että myös liikuntarajoitteiset tulisivat kirkkoon pääoven kautta. Tästä syystä kulkuluiskan
sijoittamista pääoven portaikon viereen kannattaisi tutkia uudestaan.
Edellä on esitetty henkilökunnan toivomuksia. On tärkeää, että asiassa kuullaan
seurakuntalaisia laajemminkin. Suunnittelua varten tulisi nimetä työryhmä, johon kuuluisi
Karjalohjan alueseurakunnan henkilökuntaa sekä kirkkoneuvoston vallitsemat muut henkilöt.
Suunnittelua varten tulisi valita myös uusi arkkitehti, sillä Ulla Rahola ei ole käytettävissä.
Työryhmä voisi yhdessä arkkitehdin kanssa tehdä tutustumiskäyntejä muutamaan kirkkoon.
Näin voitaisiin paremmin havainnollistaa erilaisia kuorien kalustemalleja.
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Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. että Karjalohjan kivikirkon kuorin kalusteiden ja liikuntarajoitteisten kulkuluiskan
muutostyöstä tehtyä suunnitelmaa ei lähdetä toteuttamaan vaan suunnittelutyö
käynnistetään uudelleen.
2. että kirkkoneuvosto nimeää työryhmän kuorin kalusteiden ja liikuntarajoitteisten
kulkuluiskan suunnitteluun.
3. valtuuttaa kiinteistöpäällikön valmistelemaan arkkitehdin valinnan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päättää
1. että Karjalohjan kivikirkon kuorin kalusteiden ja liikuntarajoitteisten kulkuluiskan
muutostyöstä tehtyä suunnitelmaa ei lähdetä toteuttamaan vaan suunnittelutyö
käynnistetään uudelleen.
2. kirkkoneuvosto nimeää työryhmäksi kuorin kalusteiden ja liikuntarajoitteisten
kulkuluiskan suunnitteluun seuraavat henkilöt: Flink Tarmo, Niskala Kaisa, Päivi
Seger, viran puolesta kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkola, kirkkoherra Juhani Korte,
aluepappi, aluekanttori sekä alueen suntio.
3. valtuuttaa kiinteistöpäällikön valmistelemaan arkkitehdin valinnan.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
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__________________
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VIRKKALASSA SIJAITSEVAN OSAKEHUONEISTON MYYNTI
Kirkkoneuvosto päätti alustavasti kokouksessaan 12.4.2016 § 63, että Virkkalassa
sijaitseva rivitalohuoneisto (2 h+kk+s, yht. 53 m²) laitetaan myyntiin. Huoneisto käsittää
osakkeet 195 – 248 As Oy Virkkalan Karhuntie –nimisessä yhtiössä.
Asunnosta pyydettiin hinta-arvioselvitys Kiinteistöjen Myyntikeskus Harry Pihlström LKV:n Timo
Lahtiselta. Arvio perustuu alueen asuntojen yleiseen hintatasoon (toteutuneet kauppahinnat)
sekä asunnossa suoritettuun katselmukseen.
Em. tietojen ja selvitysten valossa asunnon käypä arvo on n. 90 000 euroa. Kiinteistönvälittäjän
välityspalkkio on välitystarjouksen mukaan 3,4 % toteutuneesta kauppahinnasta. Välityspalkkio
sisältää arvonlisäveron sekä markkinointi-, asiakirja- ym. toimistokulut.
Asunnossa teetettiin vuokralaisen lähdettyä pintaremontti, ja samalla korjattiin makuuhuoneen
painunut ja halkeillut lattia. Remontin kustannukset olivat n. 4 500 euroa (sis. alv 24 %).
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. että As Oy Virkkalan Karhuntie –nimisessä yhtiössä sijaitsevan rivitalohuoneiston (osakkeet
195 – 248) myynnistä tehdään toimeksiantosopimus Kiinteistöjen Myyntikeskus Harry
Pihlström LKV:n kanssa edellä esitetyn mukaisesti.
2. valtuuttaa hallintojohtajan tai kiinteistöpäällikön allekirjoittamaan toimeksiantosopimuksen.
3. että ennen kauppakirjan allekirjoittamista kirkkoneuvosto tekee lopullisen päätöksen
osakehuoneiston myynnistä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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LÄHETYSTYÖN TALOUSARVIOAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUODELLE 2016
Vuoden 2016 talousarviossa on lähetystyön talousarvioavustuksiin varattu yhteensä
92.365,00 €.
Edellisenä vuonna talousarvion laadinnan yhteydessä avustuksiin kohdennettavia
määrärahoja leikattiin, mutta kuluvan vuoden talousarvion avustuksen summa on
pysynyt ennallaan. Talousarvion seurannan kannalta ja lähetysjärjestöjen toiminnan
kannalta on tarkoituksenmukaista aikaistaa päätöstä talousarvioavustuksista.
Lähetystyölle varatut 92.365,00 € esitän jaettavaksi seuraavasti kirkkoneuvoston
21.11.2013 §:n 232 tekemän linjauksen mukaisesti:
Suomen Lähetysseura (SLS)
Finska Missionsälskapet
Suomen luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)
Svenka Lutherska Evangeliföreningen
Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys (SEKL)
Suomen Pipliaseura (SPS)
Kylväjä
Medialähetys Sanansaattajat (SANSA)
Patmos lähetyssäätiö
Stefanuslähetys
Yhteensä

43.411,55
1.847,30
13.854,75
923,65
13.854,75
9.236,50
2.770,95
4.618,25
923,65
923,65
92.365,00 €

47
2
15
1
15
10
3
5
1
1
100 %

Karjalohjan alueneuvosto on kuitenkin linjannut 7.12.2015 kokouksessaan (ALN 82 §)
seuraavasti: ”Karjalohjan alueseurakunta esittää kannanottonaan, että se tukee budjettivaroin
ainoastaan kirkon virallisia lähetysjärjestöjä.” Tämä seurauksena Patmos lähetyssäätiön ja
Stefanuslähetyksen talousarviotuki voidaan lopettaa. Liitoksen jälkeen kyseisten järjestöjen
talousarviotuki on annettu aikaisemman Karjalohjan alueneuvoston esityksen perustella.
Kyseinen linjaus selkiyttää huomattavasti koko seurakunnan talousarviotukea, koska se
suuntautuisi pelkästään kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Samalla saataisiin 2 % :n
säästö. Tosin ensi vuoden suunnitelmaan on tuotettava uusi taulukko uusilla prosenttiluvuilla.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2016 talousarvioon varattujen avustusmäärärahojen
jakamisesta ja maksamisesta yllä olevan taulukon mukaisesti poislukien Patmos lähetyssäätiön
ja Stefanuslähetyksen tuen, joiden osuus jää säästöksi talousarvioon verrattuna.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
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__________________
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Kirkkoneuvoston päätös:
Jäsen Birgitta Silvennoinen ehdotti tuen myöntämistä edelleen Patmos lähetysäätiölle sekä
Stefanuslähetykselle. Jäsen Kaisa Aarnio kannatti ehdotusta. Suoritettiin nimenhuutoäänestys,
jossa pohjaesityksenä ollutta kirkkoherran päätösesitystä kannattavat äänestävät ”jaa” ja jäsen
Silvennoisen esitystä kannattavat äänestävät ”ei” . Esitys hyväksyttiin äänin 9 - 4 .

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHA-AVUSTUKSET MUILLE TALOUSARVIOSSA
MÄÄRITELLYILLE JÄRJESTÖILLE JA YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖHÖN
Merimieskirkko
Talousarviossa kansainväliseen diakoniaan (1012700000) on varattu yhteensä
75.000 €. Tästä määrärahasta 5.000 € tililtä 481000 on määritelty tilitettäväksi
sellaisenaan Suomen Merimieskirkko ry:lle.
Kirkon Ulkomaanapu
Talousarviossa kansainvälisen diakonian (1012700000 - 482000) määrärahasta
70.000 € on aikaisemmin osoitettu ulkomaiseen avustustoimintaan tilitettäväksi
Kirkon Ulkomaanavulle.
Ystävyysseurakuntatyö
jakautuen siten, että 3.000 € menee kullekin ystävyysseurakunnalle eli Toksovan
seurakunnalle Inkeriin, Köbanyan seurakunnalle Unkariin, Sakun seurakunnalle.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2016 talousarvioon varattujen avustusmäärärahojen
jakamisesta ja maksamisesta yllä olevan esityksen mukaisesti.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto
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__________________
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Sammatin alueneuvosto esittää (kokous 2/2016 21.4.2016 § 20 ) arkistosta seuraavaa:
Sammatin pappilan tyhjentämisen yhteydessä siellä ollut seurakunnan vanha talous- ja hallintoarkisto on inventoitu ja siirretty toistaiseksi Sammatin seurakuntatalon arkistoon. Seurakunnan
arkistosta ja sen asianmukaisesta hoitamisesta vastaa kirkkoherra.
Seurakunnan arkiston luovuttamisesta Maakunta-arkistoon päättää kirkkovaltuusto. Kaikkein
vanhin Sammatin arkisto on jo aikoinaan sijoitettu Kansallisarkiston Hämeenlinnan maakuntaarkistoon.
Seurakuntaliitoksen yhteydessä arkistosäännön mukaisesti Sammatin väestörekisteriarkisto on
siirretty seurakunnan pääarkistoon, Lohjalle. Mutta hallinto- ja talousarkistot ovat edelleen
Sammatissa. Hallinto- ja talousarkistoja pidettiin erillään vuoteen 1985, mistä eteenpäin ne
vuoden 1985 säännön mukaan ovat muodostaneet yhden yhtenäisen arkiston.
Sammatin arkisto ei enää mahdu Sammatin arkistohuoneeseen, mistä syystä on harkittava sen
siirtämistä. Luonteva paikka sen sijoittamiseen on Hämeenlinnan maakunta-arkisto, missä
Sammatin vanhin arkisto jo. Luontevaa olisi myös siirtää selvä ehyt kokonaisuus, esimerkiksi
kappeliseurakunnan ajan arkisto. Sata vuotta vanhempi aineisto otetaan Maakunta-arkistoon
säilytykseen ilman korvausta, sitä nuorempi aineisto säilytetään maakunta-arkistossa n.
20€/vuosi/arkistohyllymetri. Kappeliseurakuntana olon ajalta nuorempaa aineistoa on ehkä n.
viisi hyllymetriä.
Puheenjohtajan esitys: Sammatin alueneuvosto esittää, että Sammatin arkistosta siirretään
Hämeenlinnan Maakunta-arkistoon Sammatin Karjalohjan kappeliseurakuntana olon aikainen
hallinto- ja talousarkisto vuoteen 1950 asti.
Perustelut:
1) kappeliseurakunta-aikainen arkisto asti muodostaa yhtenäisen arkiston,
2) arkisto on hyvin järjestetty ja helposti työstettävissä siirtämistä varten,
3) Maakunta-arkistossa aineisto on yleisön käytettävissä.
Muutoin Sammatin arkiston toivotaan jäävän sijoitetuksi Sammattiin viraston
arkistohuoneeseen Lohjan arkiston alaosastona.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Alueneuvosto esittää myös että se järjestetään arkistosäännön mukaisesti myös niiltä
kuin se on vielä itsenäisen seurakunnan ajalta ja siitä eteenpäin järjestämättä.

osin

Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Sammatin alueseurakunnan työntekijät ovat tehneet mittavan työn pastori Raili Rantasen
johdolla arkiston läpikäynnissä, siivoamisessa ja järjestämisessä luovutusta varten. Tämä on
kirkkoneuvoston hyvä tietää.
Alueneuvoston esitys on hyvin perusteltu ja vastaava työ odottaa edessä myös muitakin
seurakunnan arkistoja. Kantaseurakunnan osalta voidaan myös todeta sekä järjestämistarve
että tilanpuute. Tämän lisäksi Hämeenlinnan maakunta-arkistossa kappeliseurakunta-ajan
talous- ja hallintoarkisto muodostaisi yhtenäisen kokonaisuuden tutkijoiden käyttöön.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Sammatin talous- ja hallintoarkisto
siirretään Hämeenlinna maakunta-arkistoon Karjalohjan kappeliseurakunnan ajalta vuoteen
1950 asti.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TALOUSARVION LISÄMÄÄRAHA-ANOMUS
Kuluvan vuoden lopussa ilmestyy uusi virsikirjan lisävihko, jossa on 79 uutta virttä. Voidaan
puhua uudesta virsikirjasta. Ruotsinkielinen työ on varannut oman uuden virsikirjahankintaa
kuluvan vuoden talousarvioon 3.000 €.
Suomenkielisen virsikirjan hankinnan osalta talousarviota laadittaessa päädyttiin ratkaisuun,
että hanke toteutettaisiin vuonna 2017. Johtava kanttori Timo Saario ja pastori Erica Stick ovat
kartoittaneet virsikirjojen kuntoa ja tarvetta koko seurakunnan alueella. Kartoituksen
perusteella minimitarve on 1870 kappaletta uusia virsikirjoja ja 275 lisävihkoa. Kartoitus on
liitteenä.
Lähes kaikissa kartoitetuissa kohteissa virsikirjat ovat jo käytössä kuluneita ja niiden uusiminen
on joka tapauksessa ajankohtaista.
Kevään aikana on eri kustantajilta tullut ennakkotarjouksia, joista voidaan päätellä, että
vuodenvaihteen jälkeen tulevat hankinnat tulevat olemaan todennäköisesti kustannuksiltaan
kalliimpia. Tämän vuoksi hankinnan ajoittamista jo kuluvalle on harkittava vakavasti, koska
hankinta tulee tehdä joka tapauksessa.
Ruotsinkielisen työn kohdalla on todettu, että uuden virsikirjan hankintahinta on huomattavasti
arvokkaampi kuin talousarviota laadittaessa oletettiin. Hankinta tullee olemaan noin 5.000 €
luokkaa. Kappalainen Raimo Kuismasen laatima arvio on liitteenä.
Ennakkotarjousten perusteella 2.000 Suomenkielisen virsikirjan hankinta on noin 33.000 €,
lisävihkojen 2.250 € ja ruotsinkielisten kirjojen ylitys 2.000 €, jolloin kokonaiskustannuksiksi
syntyy 37.250 €.
Tämän lisäksi on hankittava säestyskirjat 20 eri pisteeseen ja ennakkoarvioiden mukaan
säestyskirjat maksavat noin 100 € / kpl, jolloin niiden kustannuksiksi tulee 2000 €.
Lisämäärärahahan tarve tullee olemaan noin 40.000 €. Todennäköisesti vielä kartoituksen
jälkeen huomataan jokin erityinen tarve, johon olisi syytä myös vastata. Lisämäärärahaa on
syytä anoa 43.000 €.
Käsittely: Jäsen Jussi Erkintalo ilmoittaa olevansa esteellinen ja poistui käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää kuluvan vuoden talousarvioon
43.000 € lisämäärärahan uusien virsikirjojen hankintaan kustannuspaikalle 1012010000
”Jumalanpalveluselämä”, tilille 43300 ”Kirjat”. Lisämääräraha vaikuttaa kuluvan tilikauden
tulokseen heikentävästi. Mahdollinen tilikauden kokonaistappio katetaan edellisen vuoden
tilinpäätöksen ylijäämästä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LOHKAREEN KUSTANNUS- JA TOIMITUSPÄÄLLIKKÖSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Lohjan seurakuntayhtymä on tehnyt sopimuksen Lohkare-lehden tilauksesta ja
toimituspäällikköpalveluista 8.3.2012 Kotimaa-Yhtiöiden kanssa ja se on liitteenä. Sopimus tulee
irtisanoa syyskuun loppuun mennessä, muuten sopimus on voimassa seuraavan
kalenterivuoden loppuun.
Nykyisen lainsäädännön mukaan kuluu suorittaa tämän kaltaisten palvelujen osalta kilpailutus
kohtuullisin määrävälein, joten kysymys teknisestä irtisanomisesta. Lohjan seurakunnan alueella
on toimintaympäristö ja seurakunnan taloustilanne muuttunut sellaiseksi, että on syytä
kartoittaa kyseisen median käytön tarve ja perusteet eri vaihtoehtoineen.
LIITE 4 sopimus
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää irtisanoa seurakunta Lohkareen tilaus- ja toimituspäällikkösopimuksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 4/2016
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista
30.4.2016 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella ja
menot plussalla. Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla sekä rahoituslaskelma ja tase sekä
verohallinnolta saatu tieto verotulojen kertymästä huhtikuun loppuun ovat liitteenä.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 35,7 % ja toimintakulujen osalta 26,8
%. Verotulojen toteutuma maaliskuun loppuun on 37,1 %. Tässä tuloslaskelmassa ei ole
huomioitu vielä huhtikuun poistoja. Palvelukeskus toimittaa edellisen kuun raportit seuraavan
kuukauden 20. päivä. Huhtikuun lopulliset raportit ovat siis käytettävänä meillä toukokuun 20.
päivä. Tällöin raporteissa on laskettu myös poistot. Jo nyt kuitenkin voidaan esittää kohtuullisen
tarkkaa tietoa huhtikuun lopun toteutumasta. Suurimmat menoerät eli palkkakulut ja tuloerät
eli verotulot ovat mukana nyt esitettävissä raporteissa.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto huhtikuun osalta on 759.926,98 euroa.
Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on kirkollisverotuotoissa lisäystä 1,7 %.
Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle on 77.607,00
euroa. Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus helmikuusta 2016 alkaen 2,97 %.
LIITTEET

5
6
7
8
9

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä
Huhtikuu 2016 – huhtikuu 2015

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 4/2016 ja
esittää sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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99.54. LOHJAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2015
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma,
tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteumavertailu ja
toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja
talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava
viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua.
Tilintarkastuksen jälkeen kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuusto
päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä viimeistään kesäkuun
loppuun mennessä.
Lohjan seurakunnan tilinpäätöksen 2015 laadinnassa on noudatettu kirkkohallituksen ohjeita.
Ryhmittely on Kirkon palvelukeskuksen ohjeistuksen mukainen. Tilintarkastus tapahtuu 30.3 31.3.2015.
Toteutunut positiivinen vuosikate 1.072.032,41 € on parempi verrattuna vuoden 2014
vuosikatteeseen (981.881,19 €), ja selvästi parempi kuin budjetoitu vuosikate (551.146 €).
Vuosikatteen selvän eron talousarvioon selittävinä tekijöinä ovat Sammatin pappilan myynti,
hautausmaan kausityöntekijöiden palkkaamiseen saatu palkkatuki sekä se, että
työntekijät ovat käyttäneet myönnettyjä menoja säästävästi. Poistojen ja satunnaisten tulojen
jälkeen muodostui tilikauden tulokseksi 463.655,02 €.
Poistoeron vähennyksen jälkeen tuli tilikauden ylijäämäksi 520.638,93 €.
Vuosikate, 1.072.032,41 €, riittää poistojen (608.377,39 €) kattamiseen. Seurakunnan taseen
loppusummaksi muodostui 20.876.508,77 €.
Tuloslaskelman toimintatuotot ovat 1.056.256,46 € ja toimintakulut -8.676.964,21 €.
Hautainhoitorahaston ylijäämä oli 1.632,55 € ja taseen loppusumma 1.385.821,97 €.
LIITTEET

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 (tasekirja 2015)
(erillisinä liitteinä)

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1)
2)
3)

allekirjoittaa Lohjan seurakunnan vuoden 2015 toimintakertomuksen ja
Kirkkoneuvosto valtuuttaa hallintojohtajan tekemään mahdolliset tekniset muutokset
saattaa tasekirjan toimintakertomuksineen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston
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LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

17.5.2016

§

Sivu

99

120

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
**********************************************

Tilintarkastus pidettiin 30.-31.3.2016 ja tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen.
Tilinpäätökseen 2015 tehtiin kirkkoneuvoston antaman valtuutuksen nojalla seuraavat tekniset
korjaukset
-

sivut 15 ja 16 tuottojen ja kulujen vertailutiedot korjattu vastaamaan tilinpäätöstä 2014
sivut 46 ja 48 vuoden 2013 sarakkeet poistettu (sarakkeet olivat tyhjät)
sivu 80 korjattu vuoden 2014 tuloslaskelman loppusumma (Kipan tulosteissa virhe)
sivu 81 tase jäänyt Kipan lähettämistä raporteista kopioitumatta kokonaan.
sivut 82 ja 88 henkilöstökuluihin lisätty vuoden 2014 tiedot vertailutiedoksi
sivu 84 siirtovelkojen esitystapa muutettu vastaamaan taseen esitystapaa (aiempi vaatimus
oli erilainen)

Hallintojohtajan päätösesitys
Kirkkoneuvosto
1)
2)

merkitsee tiedoksi tehdyt tekniset korjaukset
saattaa tasekirjan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja vastuuvapauden myöntämistä
varten

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
100.

17.5.2016

§

Sivu

100

121

LOHJAN SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2023
Seurakunnan strategiaprosessi käynnistettiin vuonna 2013, jolloin tehtiin huomattava
taustatyö ja kartoitus. Edellisellä vaalikaudella oli selkeä käsitys siitä, että vuonna 2015
toimintansa aloittavalla kirkkovaltuustolla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa seurakunnan
strategiaan.
Varsinaiseen strategiseen työskentelyyn päästiin vasta syksyllä 2015 uuden hallintojohtajan
aloitettua tehtävässään viime vuoden syyskuussa. Kirkkoneuvosto perusti 25.8.2015 (122 §)
työryhmän valmistelemaan seurakunnan strategiaa. Työryhmä koostui seuraavista
henkilöistä:
- Anna-Mari Kaskisen pj, varajäsen Birgitta Silvennoinen
- Heimo Yrjönsalo, varajäsen Saila Sutinen
- Kirsi Oksanen, varajäsen Jari Väre
- Maarit Makkonen, varajäsen Rolf Oinonen
- Irja Salonen, varajäsen Jorma Kaira
- Kauko Pohjonen, varajäsen Veera Ruti
- Harri Lylylahti, varajäsen Raimo Friberg
- kirkkoherra ja hallintojohtaja toimivat virkansa puolesta työryhmän jäseninä ja
valmistelijoina
Työryhmä perehtyi sekä kirkon strategiaan että aikaisemman strategiatyön pohjalta olevaan
materiaaliin ja kirkkovaltuusto osallistui syksyllä 2015 strategiaseminaariin. Työryhmä on
pyytänyt eri tehtäväalueita ja alueneuvostoja ottamaan kantaa tuotettuun materiaaliin
valtuustoseminaarissa saatujen palautteiden pohjalta, työskentelyyn ovat osallistuneet sekä
luottamushenkilöt että työntekijät. Strategityöryhmä on kokoontunut kuusi kertaa.
Saadun palautteen ja materiaalin perustella voidaan todeta, että eri tehtäväalueilla on jo
suuntauduttu niin suunnitelmissa kuin toiminnassa nykyisen hyväksymättömien linjausten
mukaisesti. Työryhmässä on seurakunnan ylästrategia hioutunut kahdeksi kuvaksi:

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

17.5.2016

§

Sivu

100

122

Samanaikaisesti eri tehtäväalueilla on valmisteltu näihin painopisteisiin ja toimintaperiaatteisiin
sitoutunutta strategiaa. Työskentelyllä on ollut jo oma vaikutuksensa toiminnan suunnitteluun.
Seurakunnan henkilöstöstrategian, hautatoimen ja kiinteistötoimen strategioiden voidaan
katsoa olevan jo sisällöllisesti valmiita. Kuitenkin tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista
hyväksyä seurakunnan päästrategia, jotta tukitoimien ja toiminnan strategiat voidaan
oikealla tavalla integroida yhteen ja saada niistä yhdenmukaiset myös esitystavaltaan.
Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy strategian, voivat työntekijät huomioida vuoden 2017
talousarviosuunnittelussa hyväksytyn strategian ja linjata toiminnan suuntaa sen mukaisesti.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hyväksyy yllä olevat kuvat Lohjan seurakunnan
strategiaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
101.

17.5.2016

§

Sivu

101

123

ALUENEUVOSTOJEN PÖYTÄKIRJAT
Alueneuvostojen
pöytäkirjat
on
luettavissa
https://intra.lohjanseurakunta.fi/17-alueneuvostot.
Alueneuvostot ovat pitäneet kokouksensa seuraavasti:
Karjalohja 11.4.2016, 2/2016
Nummi 15.3.2016 2/2016
Sammatti 21.4.2015 2/2016

seurakunnan

intranet

sivuilla

Kirkkoneuvostossa on hyvä käydä lävitse alueneuvostoissa käsitellyt keskeiset asiat, jotka
vaikuttavat myös kirkkoneuvoston ratkaisuihin tai operatiiviseen toimintaan.
Nummen alueneuvostossa on ollut esillä ALN 21 § kirkollisten toimitusten saaminen toteutettua
kohtuullisessa ajassa. Tämän seurauksena alueneuvosto päätti valtuuttaa aluepapin kutsumaan
tarvittaessa sijaisia hoitamaan toimituksen.
Alueneuvoston johtosäännön 3: 8 §:n 5 mom. mukaan sillä ei ole kyseistä delegointivaltaa,
mutta se voi tehdä kirkkoneuvostolle seurakuntatyötä koskevia
ehdotuksia. Tämän lisäksi
kirkkoneuvoston ohjesäännön 4: 13 §:n a mom. mukaan
ratkaisuvalta tämän kaltaisista on
delegoitu kirkkoherralle.
Kirkkoherra ei ole käyttänyt tässä kohdassa otto-oikeuttaan, vaan tahtoo käydä asiasta
keskustelun, koska operatiivista toimintaa on aina syytä kehittää, kuitenkin samalla on hyvä
tiedostaa eri toimijoiden toimivaltasuhteet.
Taustaksi on hyvä tietää, että pääsääntöisesti alueseurakunnan pappi on hoitanut alueella
olevat kirkolliset toimitukset. Mikäli hänellä on ollut este tai jokin muu virkatehtävä, niin ensi on
katsottu naapurialueseurakunnan papin tai kanttorin työtilanne. Tämän jälkeen on käytetty
kantaseurakunnan papistoa ja sen jälkeen on kutsuttu esimerkiksi eläkeläispappeja hoitamaan
toimitusta.
Kirkollisten toimitusten, erityisesti hautaansiunaamisten osalta on pyritty huolehtimaan siitä,
että siunaus tapahtuu viimeistään kuukauden kuluttua kuolemasta. Muutamia poikkeuksia
lukuun ottamatta siinä on onnistuttu. Ruuhkaisimmissa tilanteissa on myös tarjottu ulkopuolista
pappia tai kanttoria hoitamaan siunaus, jolloin ajankohdan sovittaminen olisi onnistunut. Jos
omaisilla on ollut selkeä toive toimittavasta papista tai kanttorista, on jouduttu toimituksen
ajankohtaa myöhäistämään. Joissakin tapauksissa jopa ajankohtaa on siirretty eteenpäin sen
vuoksi, että toimittava pappi on tullut omaisten pyynnöstä seurakunnan ulkopuolelta ja
kyseinen ajankohta on sopinut hänelle.
Nummen alueneuvoston kokouksen kyseisessä pykälässä käsiteltiin myös muita keskeisesti
toiminnan kannalta tärkeitä asioita, esimerkiksi tiedotusta haastavassa tilanteessa.
Mikäli alueneuvosto tarkoittaa päätöksellään sitä, että aluepapille annetaan valtuudet sijaisten
hankkimiseen, on sen tehtävä siitä aloite kirkkoneuvostolle sekä alueneuvoston johtosäännön
että kirkkoneuvoston ohjesäännön osalta. Kirkkoneuvoston ohjesäännön kirkkovaltuuston
päätöksen jälkeen vahvistaa tuomiokapituli. Tältä osalta alueneuvoston päätös on hyvä lähettää
sille takaisin valmisteltavaksi.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

17.5.2016

§

Sivu

101

124

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto lähettää Nummen alueneuvoston päätöksen ALN 21 § 15.3.2016 uudelleen
valmisteltavaksi ”Sijaistarve erityisesti toimitusten osalta” kohdalta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
102.

17.5.2016

§

Sivu

102

125

PIISPANTARKASTUS VIIKOLLA 12 VUONNA 2017
Lohjan seurakunnassa järjestetään piispantarkastus vuoden 2017 maaliskuussa. Kirkkoherra on
käynyt ensimmäisen neuvottelun piispantarkastuksesta ohjelmasta vastaavaan pappisasessori
Hannu Sunin kanssa 9.5.2016 ja hänen laatimansa muistio on liitteenä.
Alustavan ohjelman mukaan seurakunnan kosta johtuen piispantarkastusviikkoon on lisätty yksi
päivä, joka kohdentuu alueseurakuntiin.
Ohjelmaluonnos on syytä käydä kokouksessa lävitse ja käydä asiasta lähetekeskustelu.
Lähetekeskustelun peruskysymykset ovat seuraavat:
1.
2.

3.

4.

Luottamushenkilötapaaminen voidaan järjestää joko ma 20.3. tai ti 21.3.2017 klo 18 alkaen
(myös ke 22.3. on mahdollinen, mikä näistä on sopivin ?) Keskiviikko rajaa iltamessun pois.
Ti 21.3.2017 on alueseurakuntiin kohdistuva tutustumiskierros, yhtenä kohteen voisi olla
Nummen koulukampus, mutta tästä on hyvä pyytää alueneuvostojen ja pappien näkemys.
Vierailu olisi yhdessä kohteessa ja kestoltaan yksi tunti. Kohteet olisivat mielellään erilasia
ja eri kohderyhmille.
To 22.3.2016 on tarkoitus neuvotella kaupungin edustajien kanssa ja ajankohta on jo
varattu. Iltapäivällä on mahdollisuus joko käydä joissakin sidosryhmien kohteissa (4
kohdetta) tai kutsua sidosryhmien edustajat seurakuntakeskukseen.
Piispa on käytettävissä esimerkiksi YV tai muussa tilanteessa tavaten seurakuntalaisia
(Esim. Prisma)

LIITE 10

muistio

Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto käy alustavasta ohjelmaluonnoksesta lähetekeskustelun ja
2. pyytää alueneuvostoilta ehdotuksia sopivista vierailukohteista elokuun loppuun mennessä.
Kirkkoneuvoston päätös:
1.
2.

Kirkkoneuvosto kävi alustavasta ohjelmaluonnoksesta vilkkaan lähetekeskustelun ja
pyytää alueneuvostoilta ehdotuksia sopivista vierailukohteista elokuun loppuun mennessä.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
103.

17.5.2016

§

Sivu

103
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26. KIINTEISTÖN MYYNNIN KÄYNNISTÄMINEN
Lohjan seurakunta omistaa Lindkulla – tilaan (444–463-5-8) kuuluvan tontin, jolla on
vahvistettu kaava. Tontin pinta-ala on 7.229 m2 ja sille on asemakaavassa määritelty 6.000
km2 rakennusoikeutta. Kaava määrittelee kerrosluvuksi ½IV ja autopaikkojen määräksi 1 ap/85
m2.
Koska tontille on vahvistettu asemakaava, sen kiinteistöveroprosentti on 3 %, jolloin
seurakunnalla on ko. tontista juoksevia kuluja vuosittain, vaikka tontti on tyhjä.
Rakentamisen alkaessa hiljalleen vilkastua, olisi tarpeen selvittää rakennusalan toimijoilta
luotettavalla tavalla, mikä tontin käypä arvo olisi ja onko arvo sellaisella tasolla, että se
tyydyttää seurakuntaa ja antaa aiheen myydä tontin.
Vaihtoehtoina voisi olla ensinnäkin tontin myyminen sellaisenaan suoraan tai välittäjän kautta
rakennusliikkeelle. Toinen vaihtoehto, jota voitaisiin tarkastella, olisi tontin pitkäaikainen
vuokraaminen hankkeen toteuttajalle. Tässäkin tapauksessa on tarpeen määritellä kohteen
käypä hinta ja tavoiteltava tuottotaso. Muita vaihtoehtoja voisi olla maan luovuttaminen
toimijalle siten, että tontin hinta maksetaan osuutena rakennettavista asunnoista.
Kiinteistön myynti tulee olemaan pitkä prosessi, jossa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi
on tarpeen käyttää ammattimaista kiinteistönvälittäjää apuna. Vaikka kiinteistön luovutus ei ole
hankintalain piirissä, eikä suoranaista velvoitetta julkiseen tarjouskilpailuun ole, on myynti tai
muu luovutus tarpeen hoitaa mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi. Näin ollen julkinen
tarjouskilpailu on tarpeen. Tässä vaiheessa pyydetään kirkkoneuvoston kantaa kiinteistön
luovuttamiseen yleisellä tasolla ja valtuutta valmistella kiinteistökauppaa. Lopulliset tarjoukset
ja kaupan ehdot tuodaan erikseen kirkkoneuvoston ja – valtuuston päätettäväksi, kun asia on
valmisteltu riittävän pitkälle.
LIITE

6

kartta kaavatontista ja kaavamääräykset

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) valtuuttaa hallintojohtajan tai tämän määräämän henkilön
valmistelemaan Lindkulla – tilaan (444-463-5-8) kuuluvan kaavatontin myymistä,
pyytämään välitystarjouksia kiinteistönvälitysliikkeiltä, solmimaan välityssopimuksen,
valtuuttamaan kiinteistönvälittäjän tai – välitysliikkeen hankkimaan tarvittavat asiakirjat
ja selvitykset, neuvottelemaan myynti- tai luovutustavasta ja vastaanottamaan
tarjoukset
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
***************************************************************
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

17.5.2016

§

Sivu

103
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Hallintojohtaja on tehnyt alustavaa selvittelyä rakennusliikkeiden kiinnostuksen kartoittamiseksi.
On tullut ilmi, että kiinnostusta on. Samoin on tullut ilmeiseksi, että välitysliikkeen palkkaaminen
myynnin toteuttamiseen ei sen aiheuttamiin kustannuksiin nähden ole tehokasta.
Edellisen käsittelyn jälkeen tontin lohkominen itsenäiseksi kiinteistöksi on toteutunut ja myytävä
kiinteistö on merkitty rekisteriin 27.4.2016 kiinteistötunnuksella 444-004-0176-3
Tämän esityksen liitteenä on luonnos tarjouspyynnöstä, joka olisi tarkoitus lähettää sekä
suurimmille rakennusliikkeille suoraan että julkaista Länsi-Uusimaa – lehdessä ja
Kauppalehdessä.
LIITE 11

tarjouspyyntö

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt toimet tiedoksi ja valtuuttaa hallintojohtajan huolehtimaan
kiinteistön tarjoamisesta myytäväksi tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

Kirkkoneuvosto
17.5.2016
104
104.65. 51 LÄHETYSJÄRJESTÖJEN VUOSIKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA
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Seurakuntamme on perinteisesti lähettänyt vuosikokousedustajat eri lähetysjärjestöjen
vuosikokouksiin. Asiaa on valmistellut Kantaseurakunnan osalta lähetyksen aktiivisista
toimijoista koostuva työryhmä. Aikaisemmin tämän valmistelun pohjalta on kirkkoneuvosto
tehnyt ratkaisunsa. Poikkeuksena aikaisempiin vuosiin, edustajien valinta tuodaan jo etukäteen,
jolloin asia voidaan paremmin valmistella ja huomioida myös mahdollinen alueseurakuntien
edustajien valinta. Vasta kokouskutsun saatuamme jää valmistautuminen kohtuuttoman
lyhyeksi.
Lähetystyöryhmä esittää seurakunnastamme seuraavia edustajia ja korostaa esittävänsä
seuraavia henkilöitä nimettäväksi. tämän lisäksi he esittävät, että alueseurakunnista tuli
edustajat sekä Lähetysyhdistys Kylväjän, Suomen Lähetysseuran että Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen vuosikokouksiin.
Lähetystyöryhmä esittää seuraavasti:
Suomen Pipliaseura: 21.-22.5. La klo 12–14 Vuosikokous. Hyvinkää, Seurakuntakeskus
juhlasali, 2. krs. NINA BOIJE
Sanasaattajat (SANSA): 21.5. – 22.5. Medialähetyspäivät Lappeenrannassa. TENHO
TIILIKAINEN
Suomen Lähetysseura (SLS): La 11.6. klo 13.00–16.00, Vihdin kirkko. 4 edustajaa Lohjalta.
ESA SOHLBERG, NINA BOIJE + 2 alueilta
Lähetysyhdistys Kylväjä: 17.-19.6. Lähetyksen kesäpäivät Porissa. ALUE (jos ei löydy, ALLI
BRUMMER)
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY): 1.-3.7. Evankeliumijuhla. La aamupäivällä
Sleyn jäsenkokous. ALUE
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL): Syksyllä. ALLI BRUMMER
SEKL järjestää lisäksi kesäpäivät 1.-3.7., jonka yhteydessä on kutsutilaisuus seurakuntien
edustajille: TENHO TIILIKAINEN JA ALLI BRUMMER
Alueseurakunnista ei ole tullut esityksiä edustajista esittelijälle 15.3.2016 mennessä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita lähetystyöryhmän esittämät henkilöt lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin,
2. valitsee kaksi edustajaa esitettyjen lisäksi Suomen Lähetysseuran
vuosikokoukseen,
3. valitsee edustajan Lähetysyhdistys Kylväjä vuosikokoukseen ja
4. valitsee edustajan Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen vuosikokoukseen

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

17.5.2016

§

Sivu

104

129

Kirkkoherran muutettu päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita lähetystyöryhmän esittämät henkilöt lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin,
2. valitsee kaksi edustajaa esitettyjen lisäksi Suomen Lähetysseuran
vuosikokoukseen,
3. valitsee edustajan Lähetysyhdistys Kylväjän vuosikokoukseen ja
4. jättää Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen edustuksen tuomisen
huhtikuun kirkkoneuvoston kokoukseen
Kirkkoneuvoston päätös:
1. valita lähetystyöryhmän esittämät henkilöt lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin,
2. valitsee Kaisa Aarnion ja Päivi Segerin esitettyjen lisäksi Suomen Lähetysseuran
vuosikokoukseen,
3. valitsee Alli Brummerin Lähetysyhdistys Kylväjän vuosikokoukseen
4. jättää Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen edustuksen tuomisen
huhtikuun kirkkoneuvoston kokoukseen
*******
SUOMEN LUTERILAISEN EVANKELIUMIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN
VALINTA
Edellisessä kokouksessa SLEY:n vuosikokousedustajan valinta sovittiin päätettäväksi
tässä kokouksessa. Lähetyksen työryhmä esitti, että edustus valittaisiin jostakin
alueseurakunnista.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee vuosikokousedustajan 1.-3.7.2016 vuosikokoukseen.
Kirkkoherran muutettu päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita lähetystyöryhmän esittämät henkilöt lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin,
2. valitsee Kaisa Aarnion ja Liisa Mantereen esitettyjen lisäksi Suomen
Lähetysseuran vuosikokoukseen,
3. valitsee edustajan Lähetysyhdistys Kylväjän vuosikokoukseen ja
4. valitsee Birgitta Silvennoisen Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen
vuosikokoukseen
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

17.5.2016

§

Sivu

104
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SUOMEN LÄHETYSSEURAN VUOSIKOUSEDUSTAJAN VAIHTUMINEN
Karjalohjan alueseurakunnan edustaja Päivi Segerille on tullut kokousajankohtaan
henkilökohtainen este, joten kirkkoneuvoston on syytä valita hänen tilalle uusi edustaja.
Alueseurakunnan työstä vastaava pappi Arja Penttinen esittää valittavaksi Minttu Riialia.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto myöntää vapautuksen Päivi Segerille tehtävästä ja valitsee Suomen
Lähetysseuran vuosikokousedustajaksi Minttu Riialin Karjalohjalta.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys:
Esityksestä on jäänyt pois toteamus, että jäsen Liisa Mantere on myös estynyt. Tästä syystä
kirkkoneuvosto myöntää vapautuksen Liisa Mantereelle tehtävästä ja valitsee Suomen
Lähetysseuran vuosikokousedustajaksi Minttu Riialin Karjalohjalta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
105.

17.5.2016

§
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ROVASTIKUNNALLISEN YHTEISTYÖNEUVOTTELUN MUISTIO
Rovastikunnallinen yhteistyöneuvottelu käytiin Karkkilassa 13.1.2016 ja siitä on saapunut
muistio, joka on liitteenä. Muistiosta tulee esille tarve miettiä yhteistyötä kahdesta eri
näkökulmasta: seurakunnallinen toiminta sisältäen viestinnän ja tukitoimet sisältäen
jäsenrekisteripalvelut.
Läänirovastin yksi tehtävä on KJ 19: 8 §:n 4 mom. mukaan asettaa rovastikunnallisia
yhteisöelimiä. Ennen varsinaisia työryhmien asettamisia on hyvä käydä lähetekeskustelu näiden
kahden yhteistyötä kartoittavan työryhmän kohdalla siitä, kuinka suuri luottamushenkilömäärä
työryhmiin esitetään. Rovastikunnassa on kuusi seurakuntaa, joista kolme on osana
yhtymätaloutta. Kaikki yhtymätaloudet ovat kaksikielisiä ja sen kautta niillä on yhteys Porvoon
hiippakuntaan. Jo valmisteluvaiheessa on hyvä miettiä oikeaa etenemistä asiassa.
LIITE 12

muistio

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy muistion pohjalta lähetekeskustelun.
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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17.5.2016
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LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
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17.5.2016
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ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
 Kirkkohallituksen yleiskirjeet 7-8/2016
Yleiskirjeet luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
 Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 28.4.2016
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedotteet/hallintotied
otteet-2016/
 Lähetysyhdistys Kylväjän kolehti- ja määrärahahakemus
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

108.

MUUT ASIAT
Jäsen Saila Sutinen osallistui 18.4.2016 klo 15 Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus-PTK ry:n
liittokokoukseen ja kertoi sieltä terveiset.
Seurakuntien Lapsityön Keskuksen, Poikien ja tyttöjen keskuksen ja Nuorten Keskuksen
hallitukset/johtokunnat esittävät yksimielisesti, että toimijat yhdistyisivät vuoden 2017 alusta
yhdeksi järjestöksi, Nuori Kirkko ry:ksi.
Uuden yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua
ja osallisuutta, kehittää ja palvella evankelis-luterilaisissa seurakunnissa toteutuvaa lapsi-,
varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä, järjestää tavoitteiden mukaista toimintaa sekä vaikuttaa lasten,
nuorten ja heidän perheidensä hyvän elämän edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

17.5.2016
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109.

HENKILÖSTÖASIA

110.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

139

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen 20:55.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

