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ALKUHARTAUS
Pastori Sampo Luukkonen piti alkuhartauden ja laulettiin iltavirsi no 548.

150.

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.

151.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjantarkistajiksi Maarit Makkonen ja Kirsi
Oksanen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi Oksasen ja
Maarit Makkosen tilalle Paul Packalénin.
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LAKKAUTTAMINEN

LOHJALLA

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
toiminnasta vastaava Krista Kallio ja hänen selvityksensä on liitteenä.

tarkemmin

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 1

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.

Toimeenpano:
Tiedoksi: diakoni Krista Kallio ja diakoni Eija Alatalo
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153. SÄHKÖN HANKINNAN KILPAILUTTAMINEN
Lohjan seurakunnan nykyinen sähköntoimitussopimus päättyy tämän vuoden lopussa.
Nykyinen Sähköntoimittaja on Vaasan Sähkö Oy.
Vuotuinen sähkönkulutus seurakunnan kiinteistöissä ja toimitiloissa on yhteensä n. 1500
MWh.
Käyttöpaikkoja on yhteensä 35 kpl.
Uuden sähköntoimittajan valinta tulisi käynnistää hyvissä ajoin ennen sopimuskauden
päättymistä, koska sähkösopimuksen hintakiinnitys valittuna ajankohtajana vaatii
hintakehityksen seurantaa. Hankinnassa tulee huomioida myös hankintalain asettamat
vaatimukset.
Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi kilpailuttamisessa on hyvä käyttää alan asiantuntijan
apua.
Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy (jäljempänä Sähkönhankinta) Tampereelta on kilpailuttanut
Lohjan seurakunnan sähkönhankinnan aikaisemmilla sopimuskausilla. Yrityksen kanssa on
tehty sopimus, jonka mukaisesti se hoitaa kaikki sähkönhankintaan liittyvät toimenpiteet.
Sopimuksen tarkoitus on tuottaa hyötyä sopimuksen molemmille osapuolille. Sopimus
sisältää tiedot sovituista tehtävistä ja sitoumuksista; sopimus turvaa myös yhteistyön
molemminpuolisen luotettavuuden. Sähkönhankinta saa toimeksiannon kilpailuttaa
seurakunnan sähkösopimukset sekä valtakirjan ostaa sähköenergiaa seurakunnan
käyttöpaikkoihin sitovasti mahdollisimman edullisella hinnalla sekä hyväksyä hinnaltaan
edullisin sähkösopimus voimaan.
Sähkönhankinta on tehnyt uuden selvityksen ja ehdotuksen Lohjan seurakunnan
sähkönhankinnasta tuleville vuosille seuraavasti:
Vaihtoehto A
Hankinta toteutetaan voimassa olevan, jatkuvuuteen perustuvan sähkönhankintasopimuksen
puitteissa siten, että kunkin sähkösopimuskauden hinta on kiinnitetty sähkösopimukseen
kerralla koko sopimuskaudelle ennen sähkösopimuskauden alkua. Mallin tuloksena syntyy
määräaikainen sähkösopimus kiinteällä hinnalla sähkösopimuskaudelle, kuten tähänkin asti.
Mikäli hankinta toteutetaan jatkossakin tällä mallilla, tarkistaa Sähkönhankinta palkkiotaan
(0,70 €/MWh =>0,64 €/MWH, alv 0 %) pitkän asiakassuhteen perusteella.
Vaihtoehto B
Palkkio pidetään ennallaan (0,70 €/MWh, alv 0 %), ja palvelun sisältöön liitetään lisäksi
salkunhallinta. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkön hinta yksittäiselle sähkösopimusvuodelle
kiinnitetään 50 %:n osissa markkinaseurannan perusteella. Tässä mallissa sähkösopimus on
eräänlainen kuori, johon hintakiinnitykset tehdään sähkösopimuskauden aikana.
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Tämä malli B mahdollistaa paremman hintariskin hallinnan muuttuvilla sähkömarkkinoilla ja
on seurakunnan vuosikulutus huomioiden suositeltava vaihtoehto.
Tässäkin mallissa syntyy määräaikainen sähkösopimus kiinteällä hinnalla, mutta eri
sähkösopimusvuosien hinta vaihtelee tehtyjen hintakiinnitysten tuloksena. Tavoitteena on
parempi riskienhallinta sekä edullisempi sähkön hinta kokonaisuutena.
Sähkönhankinnan perimä kilpailutuspalkkio tulee olemaan vuositasolla n. 1 200 €, sis. alv 24
%.
Vihreä sähkö
Mikäli seurakunta haluaa, tarjoukset pyydetään uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta
sähköstä. Vihreäksi sertifioitu sähkö aiheuttaa lievän korottavan kustannuspaineen
sähköyhtiöiden tarjoamiin marginaaleihin (Sähkönhankinnan arvion mukaan 0,00 – 0,50
€/MWh, alv 0 %). Lohjan seurakunnan vuosikulutuksen (n. 1500 kWh) mukaan laskettuna
kustannusvaikutus vihreäksi sertifioidusta sähköstä on vuositasolla n. 0 – 750 euroa, alv 0
%.
Vihreän sähkön määrittelyssä noudatetaan energiaviraston linjausta, jonka mukaan
uusiutuvia energialähteitä ovat: tuulienergia, aurinkoenergia, ilmalämpöenergia, geo- ja
hydroterminen energia, valtamerienergia, vesivoima, biomassa, kaatopaikkakaasut sekä
jätevedenpuhdistamo- ja biokaasut.
Mikäli halutaan lisäksi sallia ydinvoima, puhutaan ns. CO2-neutraalista tuotannosta. Tällöin
sallitut tuotantomuodot ovat ydinvoima + vihreät. Sähkönhankinta kertoo, että se on
toteuttanut kilpailutuksen C02-neutraalina muutamille kaupungeille ja kunnille, ja toistaiseksi
uusiutuvat tuotantomuodot (yleensä vesi tai biomassa) ovat voittaneet näissä
kilpailutuksissa, jolloin voidaan todeta, että kustannusvaikutus marginaaleihin C02neutraaleissa kilpailutuksissa on käytännössä sama kuin pelkät uusiutuvat energialähteet
sallimalla.
Sähkönhankinta suosittelee, että Lohjan seurakunnassa ratkaistaan etukäteen, halutaanko
kilpailutus toteutettavaksi uusiutuvilla energialähteillä, sillä Sähkönhankinnan kokemuksen
mukaan paras tulos saavutetaan, kun tarjoukset pyydetään vain yhdellä tavalla. Sillä,
toteutetaanko kilpailutus vihreänä, C02-neutraalina tai tavallisena, ei ole
kustannusvaikutusta Sähkönhankinnan palkkioon.
Hankinnan laajuus
Jos Lohjan seurakunta valitsee vaihtoehdon B, on kilpailutettavan kauden perusteltua olla
mieluummin pitkä kuin lyhyt; Sähkönhankinta suosittelee tällöin sopimuskaudeksi 20172020, jopa 2021 asti. Jos taas valitaan vaihtoehto A, voi Sähkönhankinta pyytää tarjoukset
myös lyhyemmistä sopimuskausista (24 - 48 kk).
Sähkönhankinnan ehdotus on, että Lohjan seurakunnassa keskustellaan, edetäänkö mallilla
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A vai B, jonka jälkeen seurakunta saa päivitetyn sähkönhankintasopimuksen yhteistyön
pohjaksi. Ennen hankintailmoituksen julkaisemista seurakunta käy Sähkönhankinnan kanssa
lävitse hankintaan liittyvät muut yksityiskohdat, joita ovat mm. hankinnan laajuus,
kilpailutettavan sähkön ekologisuus sekä koontilaskutus/verkkolaskutus seurakunnan
haluaman ryhmittelyn mukaisesti.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. antaa Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy:n hoidettavaksi Lohjan seurakunnan
sähkönhankinnan tulevalle sopimuskaudelle.
2. millä energiamuodolla ostettava sähkö on tuotettu.
3. valtuuttaa hallintojohtajan tai kiinteistöpäällikön allekirjoittamaan
sähkönhankintasopimus.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1. antaa Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy:n hoidettavaksi Lohjan seurakunnan
sähkönhankinnan tulevalle sopimuskaudelle
2. valita vaihtoehdoksi B ja energiamuodoksi vihreän sähkön ja
3. valtuuttaa hallintojohtajan tai kiinteistöpäällikön allekirjoittamaan
sähkönhankintasopimus.
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154. PYHÄN LAURIN KIRKON KELLOTAPULIN JA PAANUKATTOJEN TERVAUS
Pyhän Laurin kirkon ja kellotapulin sekä Pyhän Laurin kirkkomaalla sijaitsevien
hautakappeleiden katot on tarkoitus tervata vuonna 2017. Tervauksen lisäksi
korjataan lahovauriot sekä irronneet paanut ja päätyräystäslaudat. Tältä osin työt
tehdään tuntihintaveloituksena.
Tervaustyön yhteydessä maalataan kellotapulin seinät ja tervataan hautakappeleiden
peltikatot.
Työstä pyydettiin tarjoukset seuraavilta neljältä toimijalta:
Paanu ja Terva J. Förström Oy, Perniö
Saneeraus- ja rakennustoimisto Vanhat Talot Oy, Keuruu
Peruskorjaus Erkki Hiipakka Oy, Munakka
Autio Heikki Tmi, Ylihärmä
Määräaikaan, 2.9.2016 klo 14, mennessä tarjouksen jätti ainoastaan Paanu ja Terva
J. Förström Oy Perniöstä. Tarjouksen mukainen urakkahinta on 123 888,40 euroa
(hinta sis. alv 24 %).
Irronneiden paanujen ja kattojen korjaukseen sekä seinäpintojen maalaukseen
varataan lisäksi 36 000 euroa, jolloin kokonaiskustannukset ovat yhteensä n. 160 000
euroa.
Förström on tarjouksen yhteydessä tehnyt tarkan selvityksen paanukattojen
tervauksesta. Paanu ja Terva J. Förström Oy on aikaisemminkin tervannut ja
kunnostanut Pyhän Laurin kirkon paanukattoa.
Annettu urakkahinta on työn laatu huomioon ottaen edullinen.
Tarjous on pyydetty ehdollisena siten, että urakkasopimus allekirjoitetaan, mikäli
kirkkovaltuusto hyväksyy toimenpiteen osana vuoden 2017 talousarviota.
Työ on tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 kesäkauden aikana.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Paanu ja Terva J. Förström Oy:n tekemän tarjouksen Pyhän
Laurin kirkon, kellotapulin ja hautakappeleiden kattojen tervaustyöstä
summaltaan 123 888,40 euroa sekä tervauksen yhteydessä tehtävät
korjaustyöt, arviolta 36 000 euroa, jolloin kokonaiskustannukset ovat
yhteensä n. 160 000 euroa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Ote: Paanu ja Terva J. Förström Oy
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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155. 92. 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-, asiakirjaym. 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
toimeksiantosopimuksen.

3.

että ennen kauppakirjan allekirjoittamista kirkkoneuvosto tekee lopullisen
päätöksen osakehuoneiston myynnistä.

tai

kiinteistöpäällikön

allekirjoittamaan

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Huoneiston myynnistä on solmittu välityssopimus kiinteistöjen myyntikeskus H.
Pihlström/Timo Lahtisen kanssa.
Huoneistosta on saatu 85.000 €:n suuruinen ehdollinen tarjous, joka on voimassa
28.9.2016 ja jonka mukaan kaupan toteutumisen edellytyksenä on, että ostaja saa
oman asuntonsa myytyä määräpäivään mennessä. Mikäli tarjoaja ei saa asuntoaan
myytyä, tarjous raukeaa.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

17.5.2016
20.9.2016
LIITTEET 2-5

§

Sivu

92
155

110
196

Asunto-osakkeen ostotarjous
Asunnon tuloslaskelman toteumavertailu
Myynnin toimeksiantosopimus
Toteutuneiden asuntokauppojen hintatiedot

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä tarjouksen ja
2. valtuuttaa kiinteistöpäällikön tai hallintojohtajan solmimaan kaupan,
allekirjoittamaan kauppakirjan, vastaanottamaan kauppahinnan sekä
luovuttamaan osakekirjan ostajalle ja tekemään siihen tarvittavat
siirtomerkinnät.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:
Ote:
Kiinteistöjen Myyntikeskus Harry Pihlström LKV; Timo Lahtinen
Ostajat
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HENKILÖSTÖASIA
LUOTTAMUSHENKILÖN ERO PAIKKAKUNNALTA MUUTON VUOKSI
Nina Boije on kirkkovaltuuston varajäsen Sitoutumat yli rajojen ryhmässä, hän on
myös kasvatuksen toimikunnan varajäsen. Hän on muuttanut paikkakunnalta
8.7.2016. KL 8: 4 §:n perusteella hän ei ole muuton jälkeen seurakunnan
vaalikelpoinen jäsen. Eron kirkkovaltuuston jäsenyyden ja varajäsenyydestä myöntää
kirkkovaltuusto, kirkkovaltuuston myöntämän eron jälkeen kirkkoneuvosto valitsee
toimikunnan varajäsenen huomioiden mm tasa-arvolain säädökset (KJ 9: 4 §).
Käsittely:
Teknisenä korjauksena kirkkoherra päätti tehdä esittelytekstiin lisäyksen, siten että
Nina Boije on kasvatuksen toimikunnan varajäsenyyden lisäksi myös palvelun
toimikunnan varsinainen jäsen.
Kirkkoherran päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää eron Lohjan
seurakunnan luottamustehtävistä Nina Boijelle paikkakunnalta muuton vuoksi.
2. Kirkkovaltuusto lähettää kirkkoneuvostolle myönnetyn eron tiedoksi
kirkkoneuvostolle toimenpiteitä varten.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Toimeenpano: Kirkkovaltuusto
Tiedoksi: Nina Boije
158.

HENKILÖSTÖASIA
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LUOTTAMUSHENKILÖN ANOMUS LUOTTAMUSTOIMESTA
VAPAUTTAMISESTA
Kirkkoneuvosto on edellisessä pykälässä (§158) päättänyt Veera Rutin
palkkaamisesta määräaikaiseen lähetyssihteerin virkaan ajalle 1.10.2016-14.7.2017.
Mikäli päätös on myönteinen, käsiteltäväksi tulee Veera Rutin anomus seurakunnan
luottamustoimesta vapauttamisesta. Veera Ruti on kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston varsinainen jäsen Sitoutumattomat yli rajojen –ryhmässä.
Kirkkolain 23:4 §:n mukaan ” Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa

kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei
menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2 ja 3 momentissa
tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi.
Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.”
Kyseinen vaalikelpoisuuden rajoitus koskee kirkkovaltuuston jäsenyyttä.
Kirkkoneuvoston jäsenyydestä määrätään Kirkkolain 10 luvun 2 §:ssa seuraavaa:
”Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä

varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja
enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on
henkilökohtaiset varajäsenet ”.
Koska Veera Rutin virkasuhde Lohjan seurakuntaan kestää yli puoli vuotta, hän
menettää vaalikelpoisuutensa ja hänet tulee vapauttaa sekä kirkkovaltuuston että
kirkkoneuvoston jäsenyydestä. Hänen sijalleen tulee varajäsen, valtuuston osalta
seuraavaksi eniten ääniä saanut henkilö samasta ryhmästä ja kirkkoneuvoston osalta
henkilökohtainen varajäsen.
LIITE

Veera Rutin kirje

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Veera Rutille
vapautukseen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyydestä 1.10.2016 lukien.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimeenpano: Kirkkovaltuusto
Tiedoksi: Veera Ruti

Kokouksessa päätettiin pitää tauko klo 19.30-19.40.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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VUODEN 2017 KIRKOLLISVEROPROSENTTI
Kirkkolain 15. luvun 2. § mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin.
Tuloveroprosentti
vahvistetaan
lähimpään
0,05
prosenttiyksikköön.
Kirkollisveroprosentti tulevalle vuodelle on ilmoitettava Verohallinnolle kuluvan
vuoden marraskuun puoliväliin mennessä, kuluvana vuonna 17.11.2016 mennessä.
Kirkollisverotulot 2014-2016
Lohjan seurakunnan yhteinen kirkkovaltuusto korotti kirkollisveroprosenttia vuoden
2013 alusta lukien 1,50 %:iin (aikaisemmin 1,20 %). Tämän jälkeen veroprosentti on
pysynyt samana.
Kirkollisverotuloja kertyi vuonna 2015 yhteensä 8.585.353 € (v. 2014 8.776.608 €).
Verotulot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Osuus yhteisöverojen tuotosta oli
vuonna 2015 yhteensä 799.415 €, joka vuodesta 2016 alkaen on korvautunut
kiinteäsummaisella valtion avulla 931.200 €. Täten kokonaisverotulokertymä vuonna
2015 oli 9.384.768 €; talousarviossa kuluvalle vuodelle on arvioitu 9.614.000 €, joka
ei täysin toteutune.
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti syksyllä 2015 pitää Lohjan seurakunnan
kirkollisveroprosentin ennallaan vuodelle 2016 eli 1,50 %.
Kirkollisveroprosentin, eli tuloveroprosentin tuottoon vaikuttaa suoraan kolme tekijää:




seurakunnan jäsenmäärä eli kirkkoon kuulumisaste
seurakuntalaisten tulotaso
seurakuntalaisten työllisyysaste

Seurakuntalaisten tulotaso ja työllisyysaste noudattavat koko Suomessa vallitsevaa
taloudellista tilannetta. Vaikka Suomen talouden oletetaan hiljalleen elpyvän, ovat
kasvuennusteet vielä heikkoja. Vuoden 2017 bruttokansantuotteen kasvuksi on
ennustettu alle prosentin olevia lukuja. Ennustettavuus on aikaisempiin vuosiin
nähden heikentynyt koko Eurooppaa koettelevien tapahtumien vuoksi. Suomen talous
näyttäisi nousevan taantumasta hitaammin kuin muun Euroopan taloudet.
Kuluvan vuoden kirkosta eroaminen on tähän mennessä (12.9.2016) ollut
maltillisempaa kuin edellisinä vuosina: kirkosta on eronnut 175 jäsentä. Kirkkoon
liittyneiden määrä on hienoisesti noussut ja oli 12.9.2016 mennessä 131 henkeä
(samaan aikaan v 2015 vain 97 henkilöä). Läsnä olevien seurakuntalaisten määrä
12.9.2016 on 34.666 henkilöä (vuoden 2014 lopussa 35.425 henkilöä ja vuoden 2015
lopussa 34.903 henkilöä).
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Lohjan seurakunnan vuoden 2017 talousarvion suunnitteluohjeen lähtökohtana on
seurakunnan työalojen ja tukipalveluiden käyttötalouden kulujen alentaminen vuoden
2016 talousarvioon nähden.
Seurakuntatalouden lähtökohtaisena tavoitteena ja tehtävänä ei ole ylijäämäisten
tilinpäätösten tavoitteleminen, ts. voiton tuottaminen. Verotulot muodostavat n. 90
% seurakunnan kaikista tuloista, tällä seurakunnan tulorahoituksella katetaan
päivittäisen toiminnan kustannuksia sekä toiminnassa tarvittavan infrastruktuurin
ylläpitämistä.
Tulevien investointien rahoitus
Lohjan seurakunnan /seurakuntayhtymän investointiohjelma on viimeisen
vuosikymmenen aikana ollut laaja, kantaseurakunnan olemassa oleva rakennuskanta
on melko hyvässä kunnossa ja tarvittavat peruskorjaushankkeet uudisrakentamisen
lisäksi on toteutettu.
Seurakuntaliitosten myötä laajentuneen Lohjan seurakunnan kiinteistökanta on
kasvanut huomattavasti ja ylläpidettäviksi on tullut kiinteistöjä, joiden nykyinen kunto
vaatii huomattavia taloudellisia panostuksia tulevina vuosina. Myös hautaustoimen
osalta liittyneiden seurakuntien hautausmaiden ylläpito ja kehittäminen vaatii
investointeja ja vuosikorjaustasoisia töitä.
Liittyneiden seurakuntien ja kantaseurakunnan alueella on kiinteistöjä, joiden
kunnostustarpeet jakautuvat luonteeltaan 1) investointityyppisiin ja 2)
vuosikorjauksiksi katsottaviin hankkeisiin. Vuosikorjauksina toteutettavat hankkeet
(tehtävät korjaukset tähtäävät kiinteistön arvon säilyttämiseen) tulevat näkymään
suoraan täysimääräisesti kustannuksina vuotuisessa talousarviossa käyttötalouden
puolella. Investointihankkeiden (lähtökohtaisesti kiinteistöjen arvoa lisäävät
korjaukset /muutostyöt) kustannuksia ei puolestaan kirjata suoraan käyttötalouden
kuluiksi, vaan ne jaksotetaan hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti kuluiksi
usean vuoden ajalle suunnitelman mukaisina poistoina.
Poistojen määrä on ollut vuositasolla noin 600.000 €, joka kuvaa omaisuuden arvon
alenemista. Investointeina pitäisi vuosittain panostaa saman verran, että omaisuuden
arvo ei alenisi. Vuosikatteen tulisi riittää kattamaan poistojen määrän. Tällöin
tilikauden tulos on lähellä nollaa ja talouden voidaan arvioida olevan tasapainossa,
koska kumulatiivisia tappioita ei ole katettavana.
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Mikäli tuloveropohjainen kirkollisvero pysyy 1,5 % tasolla, voidaan arvioida, että
verotulojen määrä asettuisi 8.552.500 euroon, joka on alempi kuin kuluvan vuoden
verotulojen määrä. Ennakkotietoa ei ole tullut siitä, onko valtionavun määrään tai
jakoperusteisiin tulossa muutoksia, joten sen osalta talousarvioon on otettava sama
summa kuin vuonna 2016, 931.200 €. Verotulot ja valtionrahoitus olisi siis yhteensä
9.483.750 €. Viimeksi mainittu summa yhdessä toimintatuottojen (TA 2016=
871.846 €) kanssa muodostaa summan, jolla kaikki menot vuonna 2017 on
katettava.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi
Lohjan seurakunnan vuoden 2017 kirkollisveroprosentiksi 1,50 %.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 8/2016
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion
toteutumista 31.8.2016 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on
merkitty miinuksella ja menot plussalla. Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla sekä
rahoituslaskelma ja tase sekä verohallinnolta saatu tieto verotulojen kertymästä
elokuun loppuun ovat liitteenä.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 65,9 % ja toimintakulujen
osalta 64,8 %. Verotulojen toteutuma elokuun loppuun on 74,2 %. Koska liitteenä
oleva tuloslaskelma on ajettu 13.9., poistot eivät näy tässä tulosteessa.
Verottajalta saadun ennakkotiedon (22.8) mukaan ennakonpalautukset ja tilitetyn
määrän oikaisut, jotka vähennetään marraskuun tilityksestä, ovat yhteensä 790.807
euroa ja kertyneet jäännösverot ovat yhteensä 331.668 euroa. Puolet tästä
summasta tilitetään seurakunnalle joulukuun tilityksen yhteydessä ja puolet
seuraavan vuoden helmikuun tilityksen yhteydessä.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto elokuun osalta on 770.866,50
euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on kirkollisverotuotoissa vähennystä
0,3 %.
Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle on
77.607,00 euroa.
Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus helmikuusta 2016 alkaen 2,97 %.

Asian valmistelija: Outi Virtanen
LIITTEET

6-9

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta
8/2016 ja esittää sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017
Vuoden 2017 talousarvion ja toimintasuunnitelman toisen pääluokan ensimmäinen
versio on liitteenä. Toimintasuunnitelmaa on käsitelty alueneuvostoissa ja eri
toimikunnissa. Talouslukujen osalta palkkamenoja ei ole vielä saatu järjestelmään
syötettyä. Kirkkoneuvoston on hyvä nähdä eri työmuotojen ja alueseurakuntien
laatimat suunnitelmat jo tässä vaiheessa ja käydä lähetekeskustelu, jotta johtavat
viranhaltijat voivat ottaa ne jatkosuunnittelussa huomioon. Lähetekeskustelua
jatketaan tämän kokouksen jälkeen kirkkoneuvoston seminaarissa.
Taloudellinen tilanne tuo edelleen haasteensa talousarviotyöskentelyyn, siksi tuleva
strategia tulee ohjaamaan niin toiminnan suunnittelua kuin talousarvion laadintaa.
LIITE 10

Kooste/luonnos seurakunnallisen toiminnan
toimintasuunnitelmista vuodelle 2017 (erillinen)

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy annetun materiaalin pohjalta lähetekeskustelun lähettäen
talousarvion jatkovalmisteluun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto kävi lyhyen keskustelun ja päätti jatkaa lähetekeskustelua
talousarvioseminaarissa pykälän 167 Muut asiat kohdassa.
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ALUENEUVOSTOJEN PÖYTÄKIRJAT
KARJALOHJAN ALUESEURAKUNTA
Karjalohjan alueneuvoston pöytäkirja 15.8.2016 on saapunut ja on liitteenä.
LIITE 11

Karjalohjan alueneuvoston pöytäkirja 15.8.2016

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee Karjalohjan alueneuvoston pöytäkirjan tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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164. 47. 123. HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KOSKIEN
KIRKOLLISVALITUSTA NUMMEN ALUE-SEURAKUNTAAN SIJOITTUVAN V
KAPPALAISEN VIRKAVAALIIN
Kirkkovaltuustossa toimitettiin Nummen alueseurakuntaan sijoittuvan V kappalaisen
virkavaali 2.6.2015. Vaalista on tehty valitus Helsingin hallinto-oikeuteen 16.6.2015.
Valituksen perusteella hallinto-oikeus pyytää kirkkoneuvostolta 13.7.2015 päivätyssä
kirjeessä lausuntoa 31.8.2015 mennessä. Lausuntopyyntö ja valitus ovat liitteinä.
Kirkkoherra on valmistellut seuraavan lausunnon:

LAUSUNTO
Helsingin hallinto-oikeuden 13.7.2015 päivättyyn pyyntöön koskien kirkkovaltuuston
2.6.2015 tekemää päätöstä.
TAUSTAA
Lohjan seurakunta laajentui 1.1.2013 lukien, koska siihen liitettiin kuntaliitosten seurauksena
Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kunnat. Kirkkohallitus päätöksen seurauksena Lohjan
seurakuntayhtymä lakkautettiin siihen kuuluessa Lohjan ja Sammatin seurakunnat, myös
Nummi-Pusulan seurakuntayhtymä lakkautettiin. Samassa yhteydessä lakkautettiin myös
Karjalohjan, Nummen, Pusulan ja Sammatin itsenäiset seurakunnat ja liitettiin osaksi Lohjan
seurakuntaan. Liitetyistä seurakunnista muodostettiin KL 3 § ja KJ 12: 5 §: ien mukaisesti
seurakuntapiirit, joista käytetään nimeä alueseurakunta.
Tässä muutosprosessissa päädyttiin ratkaisuun, jossa sekä kirkkoneuvoston että
kirkkovaltuuston kokouksissa ovat viranhaltijoina läsnä myös alueseurakuntien papit
tuomassa tarvittaessa paikallisen asiantuntemuksensa ja alueneuvostojen näkemyksen
luottamuselinten käyttöön. Näin käytännössä heillä on ollut useissa asioissa taustoituksen
kannalta oleellinen merkityksensä, käytännössä heillä on ollut kokouksissa puheoikeus.
Lohjan seurakunnassa sekä kirkkoneuvoston että kirkkovaltuuston kokouksissa pidetään
pelkästään päätöspöytäkirjaa, joka selkeästi ilmenee valitukseen ohessa olevasta
kokouspöytäkirjan liitteestä.
KIRKKONEUVOSTON LAUSUNTO
Kirkkovaltuuston 2.6.2015 kokouspöytäkirjasta ilmenevät asian valmistelun
päätöksentekoprosessin kulku. Varsinainen toimitettu virkavaali toimitettiin ohjeiden ja
säädösten mukaisesti. Valittajan kritiikki ei kohdistu varsinaiseen vaalin toimittamiseen, vaan
sitä edeltävään keskusteluun valtuustossa. Päätösasiakirjaan ei ole taltioituna kyseistä
keskustelua, joten jokaisella paikalla olleella on sen kulusta oman käsityksensä, ja
puheenvuorojen vaikuttavuudesta.
Valittaja hakee muutosta vaalin tulokseen sillä perusteella, että Karjalohjan aluepapin
tehtävässä toimiva pastori Arja Penttinen käytti kannatuspuheenvuoron yleiskeskustelussa
ennen virkavaalin toimittamista ja pyrkien vaikuttamaan vaalin tulokseen. Yleiskeskustelussa
eri ryhmiä edustavat valtuutetut käyttivät puheenvuoroja kolmen vaalikelpoisen ehdokkaan
puolesta, joiden kesken äänet myös jakautuivat.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Valittaja on aivan oikeassa, että pastori Arja Penttinen käytti kannatuspuheenvuoron yhden
ehdokkaan puolesta, mutta sen vaikuttavuudesta on vaikea todentaa puolesta tai vastaan.
Varsinaiseen äänestykseen hän ei osallistunut, ainoastaan valtuutetut osallistuivat. Valittaja
perustelee näkemystään sillä, että Lohjan kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston
ohjesääntö, kirkkolaki tai kirkkojärjestys kategorisesti kieltää muiden henkilöiden
puheenvuorojen käytön.
Edellä mainituista säännöksistä voidaan todeta, että viranhaltijalla, joka on velvoitettu
olemaan saapuvilla kokouksessa antamaan valtuustolle tarvittavia tietoja (KJ 8: 7 §), on näin
myös rajatusti olemassa puheoikeus luottamuselimen kokouksessa. Varsinaista
päätöksentekovaltaa hänellä ei ole.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §: ssä todetaan seuraavasti: ”Asian käsittelyn alettua
valtuutetulla on oikeus pyytää puheenvuoroa paikaltaan seisomaan nousen, kättä
nostamalla tai muulla selvästi havaittavalla tavalla.” Pykälä jatkuu selkeästi lieventävästi
siten, että ”Puheenjohtajalla on oikeus antaa kirkkoneuvoston puheenjohtajalle,
varapuheenjohtajalle heidän estyneenä ollessaan Kirkkojärjestyksen 8 luvun 7 §:n mukaan
kirkkoneuvoston määräämälle jäsenelle ja valtuuston määräämille viranhaltijoille
puheenvuoro ennen muita puheenvuoroja.”
Tässä tapahtumassa puheenjohtaja käytti hänelle delegoitua puhevaltaa hänelle annettujen
ohjeiden mukaisesti. Ainoan poikkeuksen muodostaa se, että viranhaltijan puheenvuoro
sijoittui valtuutettujen kannatuspuheenvuorojen väliin. Syy tähän oli puhtaan tekninen:
puheenvuoropyynnöt myönnettiin pyydetyssä järjestyksessä. Hänellä ei ollut tilanteessa
mahdollisuutta asettaa puheenvuoroja jonoon, vaan ne myönnettiin pyydetyssä
järjestyksessä. Tämän lisäksi aluepastorilla oli työtehtävänä olla saapuvilla
kokouksessa.Säädösten ja eri ohjeistuksen mukaan viranhaltijalla on mahdollisuus rajatusti
käyttää puheenvuoronsa hänen sitä pyydettyään tai esimerkiksi luottamuselimen kysyessä
viranhaltijalta taustoitusta tai kantaa asiaan. Varsinaiseen päätöksentekoon hänellä ei ole
kuitenkaan valtuustokokouksessa mahdollista osallistua. Puheenjohtajalla on oikeus tässä
tapauksessa myös myöntää puheenvuoro viranhaltijalle. Puheenvuoron käyttäjän vastuulle
puolestaan jää se, että onko käytetty puheenvuoro sopiva tai asiallinen. Toki tuon
puntaroinnin tekevät myös valtuustossa olevat yksittäiset valtuutetut.
Toisaalta, ohjeistuksissa lähdetään siitä, että viranhaltijan oletetaan käyttävän
puheenvuoronsa hänen tehtäväänsä liittyen, ei käyttää kannatuspuheenvuoroja, vaikka sitä
ei ole varsinaisesti näin niihin kirjattukaan. Kirkkovaltuuston kokouksessa ei järjestetty
koevaalia. Käytetyissä puheenvuoroissa esitettiin, että jokainen valtuutettu käyttäisi
suljetussa lippuäänestyksessä omaa harkintaansa, joka lienee kyseisen vaalin tarkoitus. Näin
myöskään käytetyn puheenvuoron vaikuttavuutta ei voi jälkikäteen arvioida tai mitata.
Hallinto-oikeuden harkintaan jää, tapahtuiko virkavaali kokonaisuudessaan ohjeiden ja
säädösten mukaisesti. Kirkkoneuvoston näkemys on se, että varsinainen vaalin toimitus
tapahtui säädösten mukaan.
LIITE 1
Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö tehtyyn valitukseen
koskien Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston 2.6.2015 32 §:n päätöstä
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

6.10.2015
25.8.2015
20.9.2016

§

Sivu

47
123
164

62
189
210

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä olevan lausunnon ja lähettää sen Helsingin hallintooikeudelle.
Käsittely:
Pastori Arja Penttinen esitti oman näkemyksensä tapahtuneesta. Tämän jälkeen Arja
Penttinen sekä pastori Heikki Marjanen poistuivat kokouksesta tämän pykälän
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Yleiskeskustelun aikana tehtiin ehdotus, että kirkkoneuvoston lausunnon kolmanteen
kappaleeseen tehdään tekninen korjaus, jonka jälkeen kappale kuuluu seuraavasti:
”Valittaja on oikeassa siinä, että pastori Arja Penttinen käytti puheenvuoron ehdokas Raili
Rantasen puolesta. Sen vaikuttavuudesta on vaikea todentaa puolesta tai vastaan. Valittaja
perustelee näkemystään sillä, että Lohjan kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston
ohjesääntö, kirkkolaki tai kirkkojärjestys kategorisesti kieltää muiden henkilöiden
puheenvuorojen käytön.”
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä olevan lausunnon teknisen korjauksen jälkeen ja
lähettää sen Helsingin hallinto-oikeudelle sekä Lohjan seurakunnan kirkkovaltuustolle
tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeudelle osoitetun
lausunnon.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
****************************************

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

6.10.2015
25.8.2015
20.9.2016

§

Sivu

47
123
164

62
189
211

Helsingin hallinto-oikeus on antanut 14.9.2016 päätöksensä koskien Nummen
alueseurakuntaan sijoittuvan V kappalaisen virkavaalia. Valittajana on
kirkkovaltuuston jäsen Kauko Pohjonen.
Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan valitus hylätään. Päätös perusteluineen
on liitteenä.
LIITE Helsingin hallinto-oikeuden päätös 14.9.2016/16/0686/2
Käsittely:
Heikki Marjanen ja Raili Rantanen poistuivat tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. merkitsee Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi
2. lähettää päätöksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
165.

20.9.2016

§

Sivu
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LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN
PÄÄTÖSLUETTELOT

166.

ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:








Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 23.8.2016
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedott
eet/hallintotiedotteet-2016/
Kirkkohallituksen yleiskirjeet 8-12
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A4
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet /KiT:n yleiskirjeet
Saapunut Kirkon ulkomaanavun vuosikertomus 2015
Luettavissa osoitteessa https://www.kirkonulkomaanapu.fi/tietoa-meista/
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 2016-00210 §132,
Rovastikuntarakenteen uudistaminen
LIITE 12
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan pöytäkirja 5.9.2016
LIITE 13

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
167.

20.9.2016

§

Sivu
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MUUT ASIAT
Päätösesitys:
 Talousarvioseminaari seurakunnallisen toiminnan
toimintasuunnitelmaluonnosten pohjalta
Kirkkoneuvosto jatkoi työskentelyä seminaarissa ryhmätyön avulla.
Taustamateriaalina oli kirkkovaltuuston 6.10.2015 strategiaseminaarin tulokset.
Ryhmätyön pohjaksi asetettiin kolme kysymystä:
- Nimeä 2-3 asiaa toimintasuunnitelmasta, jotka tukevat strategiaa
- Nimeä 2-3 asiaa toimintasuunnitelmasta, jotka eivät ole strategian
mukaisia
- 1-3 asiaa, joista voimme luopua tulevaisuudessa strategian tavoitteiden
siitä kärsimättä
Tuloksena ja evästyksenä viranhaltijoille:
- Viestinnän tärkeys kaikkien yhteisenä asiana
- Toiminnan suuntaaminen paikalliselle tasolle
- Toiminnan vieminen ihmisten keskuuteen
- Kriittinen tarkastelu minkälainen toiminta tavoittaa ihmisiä
- Aikuisväestön parempi tavoittaminen
- Luterilaisesta perinnöstä nousevaa tietoa tulisi enemmän huomioida
toiminnassa
- Toimitilojen monipuolinen käyttö
 Pyhän Laurin kirkkomaan mobiilisovellus
Pyhän Laurin kirkkomaalle on valmistunut älypuhelimeen tai tablettiin
saatava Nomadi –sovellus opastusreittikartta, jonka voi ladata osoitteessa
pyhalauri.citynomadi.com. Linkki ja lisäohjeet tähän sovellukseen löytyvät
Lohjan seurakunnan nettisivujen etusivulta. Sovelluksen avulla voi löytää
merkittävimmät hautamuistomerkit ja myös moninaisen kasvillisuuden teksteinä
ja kuvina.
Kaikille avoin ja maksuton mobiiliopastusreitti on seurakunnan tilaama
opinnäytetyö.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti merkitä edellä esitetyt muut asiat tiedoksi.

168.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21.30.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

