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ALKUHARTAUS
Juhani Korte toivotti läsnäolijat tervetulleiksi piti alkuhartauden.
Laulettiin virsi 78.

39.

KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. todeta läsnä olevat
2. todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. päättää asioiden käsittelyjärjestyksestä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Todettiin läsnäolijat ja kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin
asioiden käsittelyjärjestys sillä lisäyksellä, että § 43 ja 44 käsitellään ensimmäisinä.

40.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjantarkistajiksi Kaisa Aarnion ja Jussi Erkintalon.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Lohjan seurakunnassa on ollut haettavana kantaseurakuntaan sijoittuva nuorisotyönohjaajan
virka. Viran tehtävät painottuvat rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön. Lisäksi tehtäviin kuuluu
muun muassa rippikoulu- ja koulutyötä.
Nuorisotyönohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan
kelpoisuuden antava ammattikorkeakoulututkinto tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten
mukainen nuorisotyönohjaajan tutkinto. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen
(peruspalkka 2.297,26 €/kk). Ennen valinnan vahvistamista virkaan valitun tulee esittää
työantajan nähtäväksi rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen rikosrekisteriote sekä
työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus terveydentilastaan. Valittavan tulee olla ev.lut.
kirkon konfirmoitu jäsen. Koeaika on 6 kuukautta.
Avoimesta virasta julkaistiin hakuilmoitus internetissä (www.lohjanseurakunta.fi, www.evl.fi,
www.mol.fi) sekä lyhennetty viiteilmoitus Kotimaa-lehdessä. Hakuaika päättyi perjantaina
26.2.2016. Määräaikaan mennessä virkaa haki yhteensä 11 henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät viran
kelpoisuusvaatimukset. Yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä.
Hakemukset ansioluetteloineen ovat nähtävillä kokouksessa.






Henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin seuraavat neljä hakijaa:
Kirkon nuorisotyönohjaaja Mika Hakkarainen
Sosionomi (AMK) - kirkon nuorisotyönohjaaja Jussi Hällström
Sosionomi (AMK) - kirkon nuorisotyönohjaaja Eero Salonlahti
Sosionomi (AMK) - kirkon nuorisotyönohjaaja Laura Virtanen

Kirkkoneuvoston asettama työryhmä (johtava nuorisotyönohjaaja Eeva Liesilinna,
rippikoulutyöstä vastaava pastori Horst Gripentrog, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma sekä
luottamushenkilöt Saila Sutinen ja Veera Ruti) haastatteli hakijat maanantaina 7.3.2016.
Suoritettujen haastattelujen perusteella työryhmä esittää, että nuorisotyönohjaajan virkaan
valittaisiin sosionomi (AMK)-kirkon nuorisotyönohjaaja Eero Salonlahti. Hänellä on monipuolinen
kokemus työskentelystä lasten ja nuorten parissa sekä seurakunnan että järjestön nuorisotyössä.
Eero Salonlahden vahvuudeksi katsottiin myös hänen musiikkiosaamisensa.
Varalle työryhmä esittää valittavaksi sosionomi (AMK)-kirkon nuorisotyönohjaaja Jussi
Hällströmin, jolla on työkokemusta kirkon nuorisotyöstä sekä Lohjan että Vihdin seurakunnista.

Asian valmistelija: Katri Lahtiluoma
LIITE 1

Hakijayhteenveto
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Kokouksessa pidettiin 10 minuutin neuvottelutauko.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita nuorisotyönohjaajan virkaan Eero Salonlahden 1.4.2016 alkaen tai
sopimuksen mukaan
2. valita varalle Jussi Hällströmin
3. noudattaa viran täytössä kuuden kuukauden koeaikaa
4. määritellä viran peruspalkaksi 2.297,26 €/kk vaativuusryhmässä 502
5. edellyttää, että virkaan valittu toimittaa työnantajalle ennen valinnan vahvistamista
rikosrekisterilain 6:2§:n mukaisen rikosrekisteriotteen sekä työterveyshuollosta
hankitun lääkärintodistuksen terveydentilastaan
Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SIVIILIPALVELUSMIEHEN OTTAMINEN NUORISOTYÖHÖN
Nuorisotyö on pyytänyt mahdollisuutta ottaa palvelukseensa siviilipalvelusmiehen 4.7.2016 lukien
noin 11 kuukauden (319 vrk) ajaksi. Palvelukseen on ilmoittanut halukkuutensa Jussi Trygg,
joka on ollut usean vuoden ajan mukana Lohjan seurakunnan nuorisotyön toiminnassa.

Alustava työnkuva
Nuorisotyö on hahmotellut siviilipalvelusmiehen tehtäviä yhdessä nuorisotyön kasvatusjaoston
jäsenten kanssa. Alustavan työnkuvan mukaan siviilipalvelusmies Jussi Tryggin pääasialliset
tehtävät olisivat seuraavat:
 Suunnitella, toteuttaa ja kehittää nuorisotyön viestintää, kotisivuja sekä sosiaalisen median
hyödyntämistä viestinnässä
 Elvyttää ja kehittää yhdessä viranhaltijoiden kanssa seurakunnan nuorten aikuisten ns. K18toimintaa
 Osallistua nuorisotyön viikkotoiminnan ohjaamiseen erityisesti Nummen alueella
 Kehittää yhdessä nuorten kanssa taideprojekteja, mm. tanssi ja kuvataide
 Osallistua tarvittaessa varhaisnuorten kerhotoiminnan kehittämiseen Nummen ja Pusulan
alueella (kuvataidekerho)
 Osallistua seurakunnan järjestämien tapahtumien ja projektien valmisteluun ja toteutukseen
 Osallistua nuorisotyön tiimin ja tarvittaessa muiden työryhmien kokouksiin
Työaika olisi 8 h/pv ja 40 h/vko.

Kustannukset
Lohjan seurakunta vastaa palvelusvelvollisen päivärahasta ja ilmaisesta ylläpidosta, johon
sisältyvät majoitus, ruokailu ja terveydenhuolto sekä mahdolliset työmatkakustannukset.
Siviilipalvelusmiehestä syntyy seurakunnalle kuluja yhteensä arviolta noin 7000 – 8000 €.
Kustannukset katetaan syksyllä 2016 säästyvistä palkkakuluista, kun nuorisotyönohjaaja Mirja
Luodes jää suunnitelmien mukaan palkattomalle opintovapaalle.

Rikosrekisteriote
Lakia 14.6.2002/504 lasten kanssa toimivien rikostaustan selvittämisestä sovelletaan myös
siviilipalvelusvelvollisen työpalveluun. Palveluspaikat eivät tarkasta rikostaustaa vaan
siviilipalveluskeskus huolehtii velvollisen rikostaustan selvittämisestä ennen palvelusmääräyksen
tekemistä.
Asian valmistelija: Katri Lahtiluoma
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
ottaa Jussi Tryggin siviilipalvelusmieheksi Lohjan seurakunnan nuorisotyöhön 4.7.2016 lukien.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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HENKILÖSTÖASIA
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SAMMATIN JA KARJALOHJAN ALUESEURAKUNTIEN VAHTIMESTARI- SIIVOOJAHAUTAUSMAATYÖNTEKIJÄN VALINTA
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 16.2.2016 § 21, että Sammatin ja Karjalohjan
alueseurakuntien vahtimestari-siivooja-hautausmaatyöntekijän hakuprosessi voidaan
käynnistää edellisen työntekijän irtisanouduttua tehtävästä.
Hakuilmoitus oli esillä Lohjan seurakunnan nettisivuilla, MOL:in sivuilla, Kotimaa-lehdessä sekä
www.evl.fi-sivustoilla. Hakuaika päättyi perjantaina 4.3.2016 klo 14.
Hakuilmoituksessa todetaan:
”Edellytämme hakijoilta tehtävään soveltuvaa ammatillista koulutusta tai vankkaa

käytännön
työkokemusta. Hakijan täytyy omata hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyettävä organisoimaan
työtehtävänsä yhteistyössä Sammatin ja Karjalohjan alueseurakuntien suntioiden kanssa.
Toimi tulee ottaa vastaan mahdollisimman pian, viimeistään 1.5.2016 alkaen.
Palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 401 mukaisesti
(peruspalkka 1.871,58 €/kk). Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista
henkilökohtaista palkanosaa joka on enintään 15 % peruspalkasta. Toimessa on neljän
kuukauden koeaika.”
Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 27 kpl.
Kirkkoneuvoston nimeämä valintatyöryhmä, johon kuuluivat toimitilavastaava Maria Löfman,
kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkola, kiinteistösihteeri Eeva Hietala, suntio Unto Voutilainen
(Sammatin alueseurakunta) sekä suntio Sirkka Myllys (Karjalohjan alueseurakunta),valitsi
hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun seuraavat 6 henkilöä:
Valtteri Montonen, 23 v, Lohja
Katriina Hultman, 37 v, Huhmari
Vesa Hytti, 46 v, Espoo
Sefanja Pentti Miikael Hoikkala, 26 v, Lohja
Petteri Korvela, 21 v, Nummela
Kirsi Karhinen, 44 v, Heinävesi
Haastattelut pidettiin 8.3.2016. Katriina Hultman ilmoitti sähköpostitse 14.3.2016 vetävänsä
hakemuksensa pois.
Haastattelujen perusteella työryhmä päätti yksimielisesti esittää, että tehtävään
valitaan 26vuotias Sefanja Pentti Miikael Hoikkala. Hän on toiminut eri seurakunnissa suntio-vahtimestarin
työssä sekä myös hautaustoimistoyrittäjänä. Sefanja Hoikkalalla on hyvä seurakuntaelämän
tuntemus ja monipuolinen kokemus erilaisista tehtävistä seurakunnassa. Hän voi aloittaa
tehtävässä jo huhtikuussa.
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Varalle työryhmä esittää valittavaksi Petteri Korvelan.
Kaikki hakemukset ansioluetteloineen sekä hakijayhteenveto ovat nähtävillä kokouksessa.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1.
2.
3.
4.

valita vahtimestari-siivooja-hautausmaatyöntekijän työsuhteiseen toimeen Sefanja
Pentti Miikael Hoikkalan. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.
valita varalle Petteri Korvelan
vahvistaa tehtävän peruspalkaksi 1 871,58 vaativuusryhmässä 401
edellyttää, että toimeen valittu toimittaa työnantajalle ennen valinnan vahvistamista
työterveyshuollosta hankitun lääkärintodistuksen terveydentilastaan

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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HENKILÖSTÖASIA
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VIRKKALAN HAUTAUSMAAN KIINTEISTÖTRAKTORIN HANKINTA
Talousarvioon on varattu määräraha Virkkalan hautausmaan kiinteistötraktorin vaihtamiseksi
uuteen. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus ja tarjouspyyntö Hilmassa 26.2. Tarjoukset
maanrakennus- ja hautatöihin sekä alueiden kunnossapitoon soveltuvasta koneesta pyydettiin
18.3. mennessä.
Tarjouspyynnössä määritellään valintaperusteet pisteytettynä siten, että hinnan osuus on 60 %
(max 60 p) ja laadun osuus 40 % (max 40 p). Laadun arvioinnin 40 pistettä jaetaan seuraavin
perustein: huollon ja korjauspalvelun sekä varaosien saatavuus max 10 p, takuuaika max 10 p ja
käytettävyys max 20 p. Käytettävyyttä arvioidaan koeajossa (yleistuntuma, laitteiden hallinta,
näkyvyys, ketteryys). Tarjottavan koneen tulee olla käytettävissä myös muualla, kuin Virkkalan
hautausmaalla tehtäviin maanrakennustöihin. Muita tarjouspyynnössä määriteltyjä ominaisuuksia
ovat mm. riittävät tehot, siirtonopeus ja yhteensopivuus olemassa oleviin työlaitteisiin, joita ovat
mm. kauhat, lumiaura, hiekoituskauha, harjalaitteet ja hautausmaan jätekonttijärjestelmä.
Vaihdossa annetaan JCB 2 CX-4x4 kaivurikuormaaja. Vaihtokone luovutetaan uuden koneen
luovutuksen yhteydessä.
Talousarviossa koneen hankintaan on varattu 115.000€. Tarjousten vertailu ja päätösesitys
tuodaan kokoukseen.
LIITE 2 Tarjouspyyntö
Käsittely:
Määräaikaan mennessä 18.3.2016 klo 15.00 saatiin yksi tarjous. Tarjouksen antoi Mateko Oy.
Tarjottava kone on JCB 3 CXE Compact 4x4x4 kaivuri-kuormaaja. Kone on JCB 2 CX:stä kehitetty
uudistettu versio ja vastaa ominaisuuksiltaan 2 CX:ää. Koneen koeajoivat Pekka Huttunen ja Kari
Lampi. Uuden koneen arvioitu toimitusaika on 16 viikkoa tilauksesta. Vaihtokone on seurakunnan
käytössä uuden koneen luovutukseen saakka.
Tarjouspyynnön mukainen tarjoushinta on 114.452 €. Vaihtokoneesta Mateko Oy tarjoaa 35.960
€ eli välirahaksi jää 78.792 €.
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. että kone tilataan Mateko Oy:ltä tarjouksen mukaan
2. valtuuttaa hautaustoimen päällikön allekirjoittamaan toimitussopimuksen

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
49.

22.3.2016

§

Sivu

49

57

TESTAMENTIN VASTAANOTTAMINEN
Lohjan seurakunnan taloussäännön 21 §:n mukaan kirkkoneuvosto antaa ohjeet lahjoitus- ja
testamenttivarojen hoidosta osana seurakunnan kirjanpitoa.
Karjalohjalta oleva Lyyli Annikki Kotola (kuollut 8.11.2015) on testamentissaan määrännyt
omaisuutensa meneväksi Karjalohjan kivikirkon kunnostukseen ja kirkon ylläpitämiseen. Samoin
hän on määrännyt, että arkistot, museotavarat ja muut arvokkaat esineet on säilytettävä joko
kotiseutumuseossa tai arkistoissa Karjalohjalla.
Testamentti on osoitettu Karjalohjan seurakunnalle, joka on lakannut ja liitetty Lohjan
seurakuntaan.
Karjalohjan
kivikirkon
kunnostamiseen
on
aikaisemminkin
annettu
testamenttilahjoituksia, ja niistä on muodostettu erillinen rahasto, jota hoidetaan erillisenä
Lohjan seurakunnan varoista. Testamenttilahjoitusten turvin hoidetut kunnostustyöt (esim. jo
päätetty paloilmoitinlaitteiden hankinta ja suunnitteilla oleva alttarikalustuksen uusiminen) eivät
ole poistokelpoisia seurakunnan taseessa.
Irtaimiston säilyttäminen ei ole mahdollista kotiseutumuseossa, koska sellaista ei Karjalohjalla
ole. Irtaimisto esitellään Lohjan museolle, joka voi ottaa esineitä omiin kokoelmiinsa. Osa
irtaimistosta voidaan sijoittaa seurakuntasalin tiloihin.
Perunkirjoitus on pidetty ja perukirja jätetty verovirastoon. Jäämistö koostuu pääosin
Karjalohjalla olevasta vanhasta omakotitalosta ja pankkitalletuksesta. Testamentti on annettu
tiedoksi lakimääräiselle perilliselle, joka on sitoutunut olemaan sitä moittimatta. Perukirjassa on
varattu kulukorvauksia vainajan asioita vuosia hoitaneille henkilöille 1.600 €, samoin on varattu
1.000 € haudanhoitoon ja sopimukseen. Perukirja ja testamentti ovat nähtävillä kirkkoneuvoston
kokouksessa.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää ottaa Lyyli Annikki Kotolan testamentin vastaan ja määrää varat
käytettäväksi testamentin tarkoituksen mukaisesti Karjalohjan kivikirkon kunnostukseen ja
ylläpitämiseen. Pesään kuuluvat pankkitilit voidaan lopettaa ja Tradekan osuuspääomasijoitus
irtisanoa, ja niistä kertyvät varat, samoin kuin puhelinosakkeiden arvo, merkitään rahaston
hyväksi. Irtaimiston säilyttämisestä tai luovuttamisesta museoon, seurakuntasaliin tai muuhun
paikkaan määrää kiinteistöpäällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö tarkemmin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA
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NUMMEN JA KARJALOHJAN ALUESEURAKUNNILLE OSOITETUT ASIANAJOLASKUT
Nummen seurakunnan kirkkoneuvosto on 27.9.2012 päättänyt valittaa Helsingin hallintooikeuteen Kirkkohallituksen päätöksestä 22.8.2012, jossa päätettiin seurakuntajaon
muuttamisesta. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 6.11.2013 (nro 13/0842/2). Nummen
alueseurakunta päätti 28.11.2013 § 5 tehdä jatkovalituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Karjalohjan seurakunnan kirkkoneuvosto puolestaan päätti 1.10.2012 valittaa seurakuntajaon
muuttamisesta Helsingin hallinto-oikeuteen, mutta ei tehnyt päätöstä jatkovalituksesta
korkeimpaan hallinto-oikeuteen (alueneuvosto 1.12.2013). Jatkovalituksen sen sijaan tekivät
Heikki Linnavirta, Kaisa Niskala ja Karjalohjan Hyvämaineisen seurakunnan ystävät ry. Tämä
valitus jätettiin tutkimatta.
Edellä mainitut valituskirjelmät on laatinut AA Timo Enroos. Hänen edustamansa asianajotoimisto
on lähettänyt laskut Lohjan seurakunnalle.
Sekä Nummen seurakunta että Karjalohjan seurakunta on liitetty kirkkohallituksen päätöksellä
Lohjan seurakuntaan vuoden 2013 alusta. Seurakuntaliitoksessa liittyvien seurakuntien oikeudet
ja velvoitteet siirtyvät vastaanottavan yhteisön vastattaviksi.
Nummen seurakunnan/alueseurakunnan osalta voidaan todeta, että valitusten laatimisesta on
päättänyt joka kirkkoneuvosto tai alueneuvosto, jälkimmäisen osalta Lohjan seurakunnan
kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan, vaan jättänyt alueneuvoston päätöksen
voimaan. Näin ollen voidaan todeta, että päätökset sitovat Lohjan seurakuntaa ja se on
velvollinen suorittamaan laskut nro 2015/272 arvonlisäveroineen 971,33 € ja 2015/273,
summaltaan 226,00 €, yhteensä 1.197,33 €. Kirkkoneuvosto voi päättää mille kustannuspaikalle
meno kirjataan.
Karjalohjan itsenäinen seurakunta on päättänyt valittaa hallinto-oikeuteen, mutta liitoksen
jälkeinen alueneuvosto on päättänyt pidättyä jatkovalituksesta 1.12.2013. Tämä ajankohdan
jälkeen kertyneet kulut kuuluvat itsestään selvästi valittajien ja yhdistyksen korvattaviksi.
Epäselvempää on, onko Karjalohjan aluepapilla ollut sellainen asemavaltuutus, jonka nojalla hän
ulkopuoliseen nähden sitovasti on voinut tilata valmistelutyötä vastaselitystä ja jatkovalitusta
varten. Jos näin on, lasku 2015/276, ajalta 20.3.2013 - 8.11.2013, arvonlisäveroineen 1.157,33
€, on suoritettava Lohjan seurakunnan varoista. Sen sijaan samalla laskunumerolla merkitty lasku
ajalta 18.11.2013 - 19.8.2015 (2.335,33 €) koskee selvästi korkeimmalle hallinto-oikeudelle
osoitettua yksityishenkilöiden ja yhdistyksen puolesta tehtyä valitusta. Näin ollen kulut jäävät
myös valittajien vastattavaksi.
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Hallintojohtajan päätösesitys:
1) Kirkkoneuvosto päättää, että Asianajotoimisto Niinimäki & Enroos Oy:n Nummen
seurakunnan/alueseurakunnan tilaaman työn perusteella kirjoitetut laskut nro 272-273,
yhteensä 1.197,33 € maksetaan ja meno kirjataan kustannuspaikan 1011010102
(kirkkoneuvosto) menoksi,
2) Asianajotoimisto Niinimäki & Enroos Oy:n lasku, joka koostuu vasteselityksen antamisesta,
kohdistuu ajalle 20.3.2013 – 8.11.2013, 1.157,33 € maksetaan ja meno kirjataan
kustannuspaikan 1011010102 (kirkkoneuvosto) menoksi,
3) yksityishenkilöiden ja yhdistyksen tilaaman työn tarkoittamaa laskua ajalta
19.8.2015 ei suoriteta Lohjan seurakunnan varoista.

18.11.2013-

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Kokouksessa päätettiin pitää tauko 19:35 – 19:40.
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LÄHETYSJÄRJESTÖJEN VUOSIKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA
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
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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

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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LOHJAN SEURAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT
Laskujen hyväksymistä ohjaa viran tehtävänkuva sekä talousarviossa myönnetyt määrärahat.
Viranhaltijan euromääräiset hankintarajat on vahvistettu hankintasäännössä.
Laskujen hyväksymiskäytäntö on muuttunut Kirkon palvelukeskukseen liittymisen jälkeen.
Aiemmin laskujen ollessa paperisia, hyväksyntäketju oli kolmiportainen: laskun asiatarkastaja
tarkasti laskun oikeellisuuden ja tiliöi laskun. Tämän jälkeen asiatarkastajan esimies hyväksyi
laskun ja hallintojohtaja määräsi laskun maksettavaksi, jonka jälkeen lasku maksettiin
taloushallinnon järjestelmän ja pankkiohjelman kautta.
Nyt, kun olemme siirtyneet sähköiseen laskujen kierrätykseen, hyväksyntäketju on
kaksivaiheinen: asiatarkastaja tarkastaa edelleen laskun oikeellisuuden ja tiliöi sen
järjestelmässä, jonka jälkeen hän lähettää sen hyväksyttäväksi kustannuspaikan määritellylle
hyväksyjälle. Hyväksynnän jälkeen laskut tulevat eräpäivän mukaan maksuehdotelmalistalle, joka
hyväksytään maksuun seurakunnassa. Kirkon palvelukeskus hoitaa varsinaisen maksatuksen
pankkiohjelmalla seurakunnan pankkitililtä. Palvelukeskus on saanut tältä osin tilinkäyttöoikeudet
seurakunnasta.
Tapauskohtaisesti saattaa olla tarpeen poiketa kustannuspaikalle määritellystä hyväksyjästä,
mikäli laskun asiayhteys vaatii toisen hyväksyjän. Tällöin on tärkeää informoida kustannuspaikan
menoista vastaavaa viranhaltijaa laskusta.
Järjestelmä ei hyväksy laskulle samaa henkilöä sekä asiatarkastajaksi että hyväksyjäksi.
Hyväksyntäoikeudet omaava henkilö ei voi siis hyväksyä aiheuttamiaan menoja, vaan sen tekee
hänen esimiehensä kustannuspaikasta riippumatta. Kirkkoherra ja hallintojohtaja hyväksyvät
toistensa aiheuttamat laskut.
LIITE 3 laskujen hyväksyjät
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen liitteen mukaiset laskujen hyväksyjät vuosille 2016 – 2017.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 2/2016
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista
29.2.2016 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella ja
menot plussalla. Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla sekä rahoituslaskelma ja tase ovat liitteenä.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 19,2 % ja toimintakulujen osalta 14,6 %.
Verotulojen toteutuma helmikuun loppuun on 19,8 %. Tässä tuloslaskelmassa ei ole huomioitu
vielä helmikuun poistoja. Palvelukeskus toimittaa edellisen kuun raportit seuraavan kuukauden
20. päivä. Helmikuun lopulliset raportit ovat siis käytettävänä meillä maaliskuun 20. päivä. Tällöin
raporteissa on laskettu myös poistot. Jo nyt kuitenkin voidaan esittää kohtuullisen tarkkaa tietoa
helmikuun lopun toteutumasta. Suurimmat menoerät eli palkkakulut ja tuloerät eli verotulot ovat
mukana nyt esitettävissä raporteissa.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto helmikuun osalta on 902.429,27 euroa.
Tähän erään sisältyy 165.889 euroa, joka on puolet jäännösveroista koostuvasta lisätilityksestä.
Yhteisöveroja on kertynyt vielä edellisiltä vuosilta helmikuussa tilitettäväksi 11.819,41 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 %.
LIITTEET

4
5
6
7

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 2/2016.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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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)
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Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1)
2)

3)

allekirjoittaa Lohjan seurakunnan vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
sekä jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa hallintojohtajan tekemään mahdolliset tekniset muutokset
sekä toimintakertomukseen että tilinpäätökseen mikäli tilintarkastus antaisi siihen
aihetta. Mahdolliset muutokset tuodaan tiedoksi kirkkoneuvostolle ennen
valtuustonkäsittelyä.
saattaa tasekirjan toimintakertomuksineen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
 Kirkkohallituksen yleiskirjeet 4-5/2016
Yleiskirjeet luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
 Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 16.2.2016 ja 1.3.2016
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedotteet/hallintotie
dotteet-2015/
 terveiset Toksovan seurakunnasta LIITE 8
 Köbányan terveiset LIITE 9
 PANK pöytäkirja 1-2 /2016, LIITE 10 - 11
 Sammatti pöytäkirja 1/2016, LIITE 12
 Nummi pöytäkirja 1/2016, LIITE 13
 Pusula pöytäkirja 1/2016, LIITE 14
 Karjalohja pöytäkirja 1/2016, LIITE 15
 piispantarkastusviikko 12/2017 ( kokouksessa jaettiin alustavat päivämäärät ja kohteet)
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

57.

MUUT ASIAT
Aurinkorannikolta on tullut kirkon avustusanomus, joka on liitteenä (LIITE 16).
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi ja todeta, että ei aiheuta toimenpiteitä:
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen 21:25.
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