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16 – 18

21

ALKUHARTAUS
Juhani Korte toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja piti alkuhartauden.
Laulettiin virsi 510.

17.

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.
Käsittely:
Päätettiin käsitellä muissa asioissa neuvoston pyytämä raportti Espoon tuomiokapitulissa
pidetystä palaverista. Simo Jouhi kertoi kuulumisia Perheasian neuvottelukeskuksen toiminnasta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Todettiin läsnäolijat ja kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin
asioiden käsittelyjärjestys.

18.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjantarkistajiksi Simo Jouhen ja Kirsi Oksasen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Simo Jouhen ja Kirsi Oksasen.
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KÄRKÖLÄN KIRKON JULKISIVUJEN KORJAUS
Kärkölän kirkon julkisivujen korjaukseen on varattu kuluvalle vuodelle 70 000 euron määräraha.
Kiinteistön omistusoikeus on siirtynyt Lohjan seurakunnalle kuulutuslainhuudolla, joka astui
voimaan 23.1.2015.
Korjaustyölle on saatu rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä toimenpidelupa sekä
Museoviraston hyväksyntä.
Julkisivujen korjaus käsittää lahonneiden hirsien ja vuorilautojen uusimisen sekä ikkunoiden
korjaus- ja maalaustyöt. Samalla korjataan rakennuksen sokkelin vierustat johtamalla sadevedet
kauemmaksi seinänvarsilta. Sisääntulon portaiden viereen tehdään uusi invaluiska.
Rakennuksen myrskyssä vaurioitunut vesikate on korjattu aiemmin, kesällä 2014.
Julkisivujen korjauksesta on teetetty Museoviraston hyväksymät korjaussuunnitelmat. Työn
valmistuttua Museovirastolle on toimitettava lopulliset suunnitelmat ja
rakennusmateriaaliselvitykset.
Työt on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa siten, että urakalla teetettävät julkisivujen
korjaukset tehdään keväällä ja omana työnä tehtävät sokkelinvierustat ja invaluiska syksyllä.
Tällöin kyläläisten pyynnöstä kirkko on heidän käytettävissään kesä- heinäkuun ajan erilaisille
tapahtumille.
Korjaustöistä pyydettiin tarjoukset neljältä vastaavanlaisia töitä tehneiltä rakennusurakoitsijalta.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät:
Helsingin Kattopalvelu Oy, Riihimäki
(ent. Tmi Mikko Laurikainen)
Rakennustyö Veljekset Nieminen Oy, Sammatti
Rakennusliike Sundholm Oy, Lohja

Urakkahinta
56 420 €
62 500 €
49 520 €.

(Rakennus Lammi A. Ky ei jättänyt tarjousta.)
Hinnat sisältävät alv 24 %.
Halvimman tarjouksen jätti Rakennusliike Sundholm Oy, 49 520 euroa.
Korjausurakasta tehdään pienurakkasopimus valitun urakoitsijan kanssa.
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rakennuspiirustukset ja valokuvat (1-4)
asemapiirros
kartta

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1.
2.
3.

hyväksyä Kärkölän kirkon korjaussuunnitelmat ja toteutuksen edellä
esitetyn mukaisesti.
hyväksyä julkisivujen korjauksen toteuttajaksi edullisimman tarjouksen
tehneen Rakennusliike Sundholm Oy:n hintaan 49 520 euroa.
valtuuttaa hallintojohtaja Tarja Virtasen ja kiinteistöpäällikkö Sakari
Jaakkolan allekirjoittamaan urakkasopimuksen.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KARJALOHJAN KIRKON PALOILMOITINLAITTEISTON LAAJENNUS
Karjalohjan kirkon paloilmoitinlaitteisto on tarkoitus laajentaa koskemaan koko kirkkorakennusta.
Nykyinen laitteisto suojaa ainoastaan kellotornin.
Tarkoitus on asentaa kirkkosaliin näytteenottoputkisto ja ilmaisinyksikkö sekä suojata
sakastiosa ullakkotiloineen kiinteillä ilmaisimilla. Uusi laitteisto liitetään nykyiseen
paloilmoitinlaitteistoon. Ilmoitinlaitteistosta on teetetty suunnitelmat Sähkö-Sinssi Oy:llä.
Näytteenottoputkiston asentaminen kirkkosaliin vaatii tela-alustaisen henkilönostimen
käyttöä. Nostimen siirto kirkon ulkoportaalle ja ajo kirkkosaliin sekä penkkien osittainen siirto
lisäävät laitteiston asennuskustannuksia.
Asennustyöt on suunniteltu toteutettavaksi huhtikuun alussa.
Laitteiston asennuksista on pyydetty tarjoukset viideltä asennusliikkeeltä.
Määräaikaan mennessä jätettiin seuraavat tarjoukset:
Urakkahinta
Sähkö-Sinssi Oy, Lohja
ISS Security Oy, Espoo

11 656 €
14 384 €

(Taiga Talotekniikka, Caverion Suomi Oy sekä Pap Group Oy eivät jättäneet tarjousta.)
Hinnat sisältävät alv 24 %.
Halvimman tarjouksen jätti Sähkö-Sinssi Oy, 11 656 euroa.
LIITE

4

kuvat

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Karjalohjan kirkon paloilmoitinlaitteiston laajennuksen edellä esitetyn
mukaisesti
2. tilata laitteiston toimittajaksi Sähkö-Sinssi Oy:n 11 656 euron hintaan.
3. valtuuttaa hallintojohtaja Tarja Virtasen ja kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkolan
allekirjoittamaan urakkasopimuksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SAMMATIN JA KARJALOHJAN ALUESEURAKUNTIEN VAHTIMESTARI- SIIVOOJAHAUTAUSMAATYÖNTEKIJÄN HAKUPROSESSIN
KÄYNNISTÄMINEN
Sammatin alueseurakunnan vahtimestari-siivooja-hautausmaatyöntekijän tehtävänkuvaa
päätettiin muuttaa vuoden 2015 alusta niin että yksi työntekijä hoitaa tehtävää sekä
Sammatin alueseurakunnassa että Karjalohjan alueseurakunnassa. Ennen muutosta Sammatissa
on ollut oma työntekijä ja Karjalohjalla sijaisuuksia on hoidettu
tuntityöntekijän voimin.
Haku käynnistettiin vuoden 2014 lopulla ja uudeksi työntekijäksi valittiin Päivi Lehtinen
aloitti työssä 07.01.2015.

joka

Päivi Lehtinen irtisanoutui tehtävästä 29.01.2016. Päivillä on kuukauden irtisanomisaika,
jolloin viimeinen työpäivä on 28.02.2016.
Tästä johtuen käynnistetään uuden henkilön rekrytointi kyseessä olevaan toimeen.
Toimen täyttämistä varten esitetään nimettäväksi valintatyöryhmä, johon kuuluvat
toimitilavastaava Maria Löfman, kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkola, kiinteistösihteeri Eeva
Hietala, suntio Unto Voutilainen (Sammatin alueseurakunta) sekä suntio Sirkka Myllys
(Karjalohjan alueseurakunta).
Työtehtävän palkan vaativuusryhmä on 401 (peruspalkka 1 871,58€/kk).
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1.
todeta Päivi Lehtisen irtisanoutumisen vahtimestari-siivooja-hautausmaantyöntekijän
tehtävästä
2.
että käynnistetään Sammatin ja Karjalohjan alueseurakuntien vahtimestari-siivoojahautausmaatyöntekijän hakuprosessi
3.
nimetä valintatyöryhmän toimen täyttämistä varten
Kirkkoneuvoston päätös:
1.
2.
3.

todeta Päivi Lehtisen irtisanoutumisen vahtimestari-siivooja-hautausmaantyöntekijän
tehtävästä
että käynnistetään Sammatin ja Karjalohjan alueseurakuntien vahtimestari-siivoojahautausmaatyöntekijän hakuprosessi
nimetä valintatyöryhmän toimen täyttämistä varten,
johon kuuluvat toimitilavastaava Maria Löfman, kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkola,
kiinteistösihteeri Eeva Hietala, suntio Unto Voutilainen (Sammatin alueseurakunta) sekä
suntio Sirkka Myllys (Karjalohjan alueseurakunta).
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PÄÄTTYVIEN HALLINTA-AIKOJEN HALTUUNOTTO METSOLAN JA VIRKKALAN
HAUTAUSMAILLA
Metsolan ja Virkkalan hautausmailla on seuraavien hautojen hallinta-aika päättynyt tai päättyy
vuoden 2016 loppuun mennessä:
Metsolan hautausmaa:
202-03-006, 202-09-017, 202-19-099, 202-22-179, 202-23-205, 202-23-214,
202-29-324, 202-30-343, 202-32-375, 202-34-424, 202-34-430, 202-34-433,
202-34-436, 202-34-437, 202-34-438, 202-34-439, 202-34-440, 202-35-461,
202-35-462, 202-35-463, 202-35-464, 202-35-465, 202-35-467, 202-35-468,
202-35-469, 202-35-470, 202-36-484, 202-36-502, 202-36-503, 202-37-506,
202-37-508, 202-37-509, 202-37-511, 202-37-512, 202-37-513, 202-37-515,
202-37-520, 202-37-533, 202-38-535, 202-38-537, 202-38-539, 202-38-540,
202-38-541, 202-38-542 , 202-38-546, 202-38-549, 202-39-565, 202-39-567,
202-39-568, 202-39-569, 202-39-570, 202-39-571, 202-39-574, 202-39-577,
203-01-019, 203-02-022, 203-02-029, 203-02-032, 203-04-073, 203-04-075,
203-05-086, 203-05-089, 203-06-106, 203-06-110, 203-06-111, 203-06-113,
203-06-115, 203-13-231, 203-13-232, 203-13-234, 203-13-236, 203-15-274,
203-18-360, 203-19-381, 203-21-408, 203-22-416, 203-23-422, 208-06-170,
208-06-171, 208-06-172, 208-06-173, 208-06-174, 208-06-175, 208-06-176,
208-06-177, 208-06-178, 208-06-181, 208-06-182, 208-06-183, 208-06-185,
208-06-187, 208-06-188, 208-12-242, 208-13-249, 208-13-250, 208-13-251,
208-13-253, 208-13-254, 208-13-256, 208-13-257, 208-14-259, 208-14-260,
208-14-261, 208-14-262, 208-14-263, 208-14-264, 208-14-265, 208-14-266,
208-14-267, 208-14-268, 208-15-272, 208-22-424
Virkkalan hautausmaa:
301-01-013, 301-02-065, 301-02-068,
301-04-091, 301-18-118, 301-18-119,
301-25-333, 301-25-334, 301-27-405,
301-27-414, 301-27-415, 301-28-461,
301-29-530, 301-29-531, 301-29-532,
3AI-15-761, 3AI-15-762, 3AI-15-764

301-02-069,
301-24-272,
301-27-408,
301-28-463,
3AI-15-759,

301-02-070,
301-24-294,
301-27-412,
301-28-502,

301-02-079,
301-25-332,
301-27-413,
301-28-503,

Omaisilla on mahdollisuus halutessaan lunastaa hautapaikka uudelleen. Niille omaisille, joiden
yhteystiedot ovat seurakunnan tiedossa, on lähetetty tiedoksianto ja lomake, jolla he voivat
ilmoittaa haluavatko lunastaa haudan uudelleen. Samalla lomakkeella pyydetään
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hautaoikeuden haltijan suostumus siihen, että seurakunta saa poistaa haudalta
muistomerkin tapauksissa, joissa hallinta-aikaa ei jatketa. Lomakkeet pyydettiin
palauttamaan 30.4.2016 mennessä.
Kaikilla haudoilla ei kuitenkaan ole yhteystietoja. Kaikkia lähetettyjä lomakkeita ei myöskään
palauteta. Näiden hautojen kohdalla toimitetaan kuulutusmenettely lehtiilmoituksella ja
haudalle asetettavalla kuulutuksella. Samalla kuulutuksella ilmoitetaan sekä hallinta-ajan
päättymisestä että muistomerkkien poistamisesta. Kuulutus aloitetaan toukokuussa 2016 ja
sitä jatketaan kesäkuun 2017 loppuun. Näin täyttyy kirkkolain mukainen 6 kk:n aika, joka on
varattava muistomerkin poistamista varten haudan hallinta-ajan päätyttyä. Tämän jälkeen
muistomerkit voidaan poistaa seurakunnan toimesta.
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) että päättyvistä hallinta-ajoista ja oikeudesta lunastaa hauta uudelleen 31.12.2016 mennessä
ilmoitetaan lehti-ilmoituksella ja haudoille asetettavilla kuulutuksilla niissä tapauksissa, joissa
omaisia ei ole kirjeitse tavoitettu
2) samalla kuulutuksella ilmoitetaan omaisten velvollisuudesta poistaa muistomerkki
seurakunnalle palautuneelta haudalta 6 kk:n kuluessa haudan hallinta-ajan päättymisestä eli
30.6.2017 mennessä, minkä jälkeen seurakunnalla on oikeus muistomerkin poistamiseen
3) haudat, joita ei lunasteta uudelleen, palautuvat seurakunnan haltuun
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KUULUTUSMENETTELY PUSULAN HAUTAUSMAALLA
Viime kesänä tehdyssä inventoinnissa Pusulan hautausmaalla on kartoitettu hautoja, joiden hoito
on katsottu olennaisesti laiminlyödyksi. Hoidon laiminlyönnillä tarkoitetaan esim. villiintynyttä
kukkatilaa, rikkakasvien valtaamaa haudan pintaa tai vinossa olevaa tai kaatunutta
muistomerkkiä. Tällaisia hautoja on n. 250 kpl.
Syksyllä -15 haudoille, joiden muistomerkki oli vinossa, asetettiin muistomerkin oikaisukehotus.
Keväällä hautojen tilanne tarkistetaan ja hoitamattomat haudat valokuvataan.

KL 17:5 §:
Haudan hoito
”Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden
haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle
tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä
on tiedotettava 24 luvun 11 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.
Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus 3 momentissa
tarkoitetusta tai hautaustoimilain 14 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tai muusta hautaa
koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä tai
ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.”
KL 24:11 §:
Tiedoksianto
”Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen, välipäätös, kutsu tai muu sellainen ilmoitus erikseen tiedoksi kirjeellä, jollei
sitä ole annettu hänelle kirjallisesti kokouksessa. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin.”
”Hautaoikeuden haltijan katsotaan saaneen 17 luvun 5 §:n 4 momentissa tarkoitetusta
päätöksestä tiedon, kun sitä koskeva kuulutus on julkaistu lehdessä.”
Hautaustoimen päällikkö esittää, että haudoilla, joiden hoito on laiminlyöty, toimitetaan KL
17:5§ mukainen kuulutusmenettely. Kuulutusmenettely aloitetaan kesä-heinäkuun aikana.
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
että Pusulan hautausmaalla käynnistetään hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely .
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
24.

16.2.2016

§

Sivu
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HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KUULUTUS MENETTELY SAMMATIN HAUTAUSMAALLA
Viime kesänä tehdyssä inventoinnissa Sammatin hautausmaalla on kartoitettu hautoja, joiden
hoito on katsottu olennaisesti laiminlyödyksi. Hoidon laiminlyönnillä tarkoitetaan esim.
villiintynyttä kukkatilaa, rikkakasvien valtaamaa haudan pintaa tai vinossa olevaa tai kaatunutta
muistomerkkiä. Tällaisia hautoja on n. 70 kpl.
Syksyllä -15 haudoille, joiden muistomerkki oli vinossa, asetettiin muistomerkin oikaisukehotus.
Keväällä hautojen tilanne tarkistetaan ja hoitamattomat haudat valokuvataan.

KL 17:5 §:
Haudan hoito
”Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden
haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle
tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä
on tiedotettava 24 luvun 11 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.
Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus 3 momentissa
tarkoitetusta tai hautaustoimilain 14 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tai muusta hautaa
koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä tai
ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.”
KL 24:11 §:
Tiedoksianto
”Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen, välipäätös, kutsu tai muu sellainen ilmoitus erikseen tiedoksi kirjeellä, jollei
sitä ole annettu hänelle kirjallisesti kokouksessa. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin.”
”Hautaoikeuden haltijan katsotaan saaneen 17 luvun 5 §:n 4 momentissa tarkoitetusta
päätöksestä tiedon, kun sitä koskeva kuulutus on julkaistu lehdessä.”
Hautaustoimen päällikkö esittää, että haudoilla, joiden hoito on laiminlyöty, toimitetaan KL 17:5§
mukainen kuulutusmenettely. Kuulutusmenettely aloitetaan kesä-heinäkuun aikana.
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
että Sammatin hautausmaalla käynnistetään hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
25.

§

16.2.2016

Sivu
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UUSI LAUSUNTO HIIDENSALMEN (L37) ITÄOSAN ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON
MUUTOKSESTA
Lohjan kaupungin ympäristötoimi on lähettänyt uuden kuulutuksen ja kaavakartan L37
Hiidensalmen itäosassa olevasta 5. kaupunginosan Pappila –nimisen korttelinosan 203 sekä
puiston, katu- ja vesialueen asemakaavan ja tonttijaon muutoksesta 11.1.2016. Aikaa lausunnon
antamiselle on varattu 23.2.2016 saakka.
Kaava-alue sijoittuu Lohjanjärven ranta-alueelle Pappilanselän puolelle. Lohjan seurakunta
omistaa kaavamuutosalueella merkittävästi maita, joihin kuuluu myös Oy Nordkalk Ab:lle
vuokratut kaivospiirin apualueet korttelin 203 tontilla 2.
Kaava-alueella on sitova tonttijako, jonka seurauksena tullee maanomistajan kustannettavaksi
lohkomiskustannuksia kaavan vahvistuttua. Toisaalta kaivosyhtiölle vuokrattu maa-alue tuottaa
merkittäviä vuokratuloja vuosittain.
Muutoksena aikaisemmin lähetettyyn ja kirkkoneuvostossa 27.10.2015 esillä olleeseen (§167)
luonnokseen, alueelle on lisätty merkinnät kaivosyhtiön käyttämisistä ajoväylistä ja
purkupaikoista. Lisäksi on tehty joitakin täsmennyksiä kaivosmuseota palvelevien
jalankulkuyhteyksien ja vesijohdon sijoittamisen suhteen. Alueella olevan harvinaisen
kasvillisuuden suojelemiseksi on lisätty ELY-keskuksen vaatimuksesta useisiin kohtiin
suojelumerkintöjä. Lisäksi edellytetään alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimista
yhteistyössä kaivosyhtiön kanssa.
Kaavamuutos toteuttaa pitkään vireillä ollutta kaivosmuseota ja hissilaboratoriota koskevaa
suunnitelmaa ja vahvistaa kaivosyhtiölle vuokratun maa-alueen käyttötarkoitusta turvaten
vuokratulojen kertymisen myös tulevaisuudessa.
LIITE

5.

lausuntopyyntö, kaavakartta kaavamääräyksineen

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Hiidensalmen (L37) itäosan asemakaavan ja tonttijaon
muutosehdotusta koskevan lausuntopyynnön 11.1.2016.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
26.

16.2.2016

§

Sivu
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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
27.

16.2.2016

§

Sivu
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SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 1/2016
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista
31.1.2016 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 13,5 % ja toimintakulujen osalta 7,5 %.
Verotulojen toteutuma tammikuun loppuun on 9,4 %. Tässä tuloslaskelmassa ei ole huomioitu
vielä tammikuun poistoja. Palvelukeskus toimittaa edellisen kuun raportit seuraavan kuukauden
20. päivä. Tammikuun lopulliset raportit ovat siis käytettävänä meillä helmikuun 20. päivä.
Tällöin raporteissa on laskettu myös poistot. Jo nyt kuitenkin voidaan esittää kohtuullisen tarkkaa
tietoa tammikuun lopun toteutumasta. Suurimmat menoerät eli palkkakulut ja tuloerät eli
verotulot ovat mukana nyt esitettävissä raporteissa.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto tammikuun osalta on 813.322,63 euroa.
Yhteisöveroja on kertynyt vielä edellisiltä vuosilta tammikuussa tilitettäväksi 24.037,80 euroa.
Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on kirkollisverotuotoissa vähennystä 0,2 %. Lisäksi
kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle on 77.607,00 euroa.
Kirkollisveron tilityksissä tammikuussa 2016 käytettävä jako-osuus on edelleen 3,03 %.
Osuuksien laskennassa on sovellettu vuoden 2015 veroperusteita. Lisäksi kirkollisveron määrää
arvioitaessa on huomioitu jäsenmäärän nettomuutos vuodesta 2013 vuoteen 2015.
LIITTEET

7.
8.
9.
10.

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä

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

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

16.2.2016

28.

HENKILÖSTÖASIA

29.

TOIMINTAKERTOMUKSET

§

Sivu
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Alueneuvostot ja toimikunnat ovat käsitelleet työalojen ja toimikuntien liitteenä olevat
toimintakertomukset vuodelta 2015. Alueneuvostojen lausunnot ovat myös liitettynä
kirkkoneuvoston esityslistaan tutustumista varten.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy keskustelun ja antaa johtaville viranhaltijoille tarvittavan evästyksen koko
seurakuntaa koskevan toimintakertomuksen laatimiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

16.02.2016

§

Sivu
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30.

LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

31.

ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:


Kirkkohallituksen yleiskirjeet 2-3/2016
Yleiskirjeet luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet



Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 28.01.2016
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedott
eet/hallintotiedotteet-2015/



Espoon hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 2.4. Kirkkonummella



Suomen lähetysseuran kirje, LIITE 12

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

16.2.2016

§

Sivu

32-33

32.

MUUT ASIAT

33.

SUOMEN LÄHETYSSEURAN SEMINAARI JA LÄHETTIEN VIERAILU

39

Suomen Lähetysseura ja seurakunnan lähetystyö on järjestämässä 11. ja 25.5.2016 seminaarin,
jossa on tarkoituksena kokonaisvaltaisesti pohtia seurakuntamme lähetystyötä, ei pelkästään
työalana, vaan asenteena kaikessa seurakunnallisessa toiminnassa. Erillinen esittely on
neuvostolle PP-liitteenä (LIITE 13).
Suomen Lähetysseuran Thaimaan lähetit Katariina Kiilunen ja Tero Massa ovat kotimaanlomalla
ja heidän mukanaan on opiskelijoita Thaimaan teologisesta seminaarista. He ovat halukaita
tulemaan vierailulle seurakuntaamme kuluvan vuoden viikolla 20 ja heille on jo alustavasti
varattu kyseiselle viikolle ohjelmaa. Kyseisestä vierailusta koituu kustannuksia noin 1.800.
Kyseinen ainutkertainen mahdollisuus tuli talousarviosuunnittelun kannalta sen verran myöhään,
ettei siihen ole pystytty reagoimaan riittävän ajoissa. Lähetystyön kustannuspaikalle 1012600000
on varattu 1.000 € määräraha tilille ohjelmapalvelut 440500, joka ei tule riittämään. Toisaalta
tämän kohdan ylitys voidaan kattaa kustannuspaikoilta ”Muut seurakuntatilaisuudet” 101250000
ja ”Muu seurakuntatyö” 1012900000, kyseisillä tileillä on varattuna rahaa 5.000€. Lähetystyön
kustannuspaikalla kohdalla tultaneen kustannukset ylittämään, mutta seurakunnallisen työn
osalta pysytään talousarviossa.

Kirkkoneuvosto

16.2.2016

33

40

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat asiat:
1. Lähetystyön seminaari 11. ja 25.5.2016,
2. SLS:n lähettien Katariina Kiilusen ja Tero Massan vierailut Thaimaan teologisen
seminaarin opiskelijoiden kanssa,
3. Päättää, että lähetystyön kustannuspaikalle ohjelmapalveluihin tulee ylitys, joka
pystytään kattamaan 2. pääluokan kustannuksista.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
34.

§

Sivu

16.02.2016

34
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SIUNAUSKAPPELIN VAHTIMESTARIN TEHTÄVIEN JÄRJESTELY
Metsolan hautausmaan vahtimestari-hautausmaanhoitaja Jaana Karppisen työsuhde päättyi
31.1.2016 hänen omasta pyynnöstään. Vahtimestarin tehtävät pyrittiin järjestämään talon
sisäisillä järjestelyillä, mutta näin ratkaisua ei löytynyt. Helmikuun ajan vahtimestarin tehtävät on
hoidettu hautausmaan muun henkilökunnan voimin.
Toimen täyttämisestä on tullut muutamia kyselyitä ja näiden perusteella on haastateltu kaksi
tehtävästä kiinnostunutta henkilöä. Haastattelujen perusteella hautaustoimen päällikkö esittää,
että siunauskappelin vahtimestarin tehtäviin valitaan 8 kk:n määräaikaiseen, osa-aikaiseen (60
%) työsuhteeseen Noora Mettinen. Noora on ollut hautausmaan kausityöntekijänä ja valmistunut
hiljattain hortonomiksi. Tällä hetkellä hän on hoitovapaalla.
Vahtimestarin tehtävään kuuluu siunaustilaisuuksien ja hautausten järjestelyt siunauskappelilla,
asiakaspalvelun tehtävät ja siunauskappelin ylläpitosiivoukset. Esityslistan liitteenä on päivitetty
tehtävänkuvaus.
Metsolan siunauskappelin vahtimestarin tehtävä sijoittuu palkkausjärjestelmässä
vaativuusryhmään 402 ja tehtäväkohtainen peruspalkka on ko. vaativuusryhmän
vähimmäispalkka 1942,15 €/kk. Työaika on 23 h/vko ja maksettava palkka 60 % täyden
työajan palkasta eli 1165,29 €/kk. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.
Tukipalvelujen johtosäännön mukaan hautaustoimen päällikkö voi ottaa määrärahojen puitteissa
määräaikaisen työntekijän enintään kuuden kuukauden ajaksi.
LIITE 14 Tehtävänkuvaus
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1.
2.
3.

valita Metsolan siunauskappelin vahtimestariksi hortonomi Noora Mettisen 1.3.31.10.2016
sijoittaa tehtävän vaativuusryhmään 402
määritellä työajaksi 23 h/vko ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 60 %
vaativuusryhmän 402 vähimmäispalkasta (1165,29)

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
35.

§

16.02.2016

MÄÄRÄAIKAISEN (3 v.) JA OSA-AIKAISEN
PERHETYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Sivu
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RIPPIKOULU-

JA

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 9.2.2016/§14 perustanut Lohjan seurakuntaan määräaikaisen
(3 v.) ja osa-aikaisen (60 %) rippikoulu- ja perhetyöntekijän viran. Määräaikaisuuden perusteena
on toimintaympäristön muutos ja siitä aiheutuva mahdollinen toimintojen ja tehtävien uudelleen
organisointi kasvatuksen sektorilla. Viran tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi on määritelty
vaativuusryhmän 501 vähimmäispalkka 2179,63 €/kk.
KirkkoL 6:11§:n mukaan avoinna olevaan määräaikaiseen virkasuhteeseen voidaan ottaa henkilö
ilman julkista hakumenettelyä.
Virka esitetään täytettäväksi siten, että siihen siirretään talon sisältä lastenohjaaja Katja
Vesanen 1.3.2016 alkaen. Vastaavan ajan Katja Vesanen on työvapaalla vakinaisesta
toimestaan. Katja Vesasta on kuultu määräaikaisesta tehtävänkuvan sekä
palvelussuhteen
lajin muutoksesta ja hän on antanut niihin suostumuksensa.
Kirkkovaltuusto oikeutti kirkkoneuvoston arvioimaan kokeilun toteutumista vuoden kuluttua ja
päättämään en pohjalta jatkotoimista.
Katja Vesasen nykyinen lastenohjaajan työsuhteinen toimi on osa-aikainen, 60 % (työaika 23
h/vko). Hänen tehtäväkohtainen peruspalkkansa on tällä hetkellä 1942,15 €/kk
vaativuusryhmässä 402, josta 60 % on 1165,29. Tehtävämuutoksen johdosta Katja Vesasen
peruspalkkaa tarkistetaan siten, että se on 2179,63 €/kk vaativuusryhmässä 501. Tästä 60 % on
1307,78 €/kk.
Rippikoulu- ja perhetyöntekijän virka on ns. työajaton eli työaikaa ei lasketa tunteina tai
minuutteina. Viranhaltijalle annetaan kaksi vapaapäivää kalenteriviikossa. Osa-aikaisuus
(60
% kokoaikaisen viranhaltijan kokonaistyömäärästä) toteutetaan siten, että viranhaltija
työskentelee pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa yhteensä kolmen
täyden työpäivän
verran. Poikkeuksena ovat leirijaksot.
Katja Vesanen on nykyisessä tehtävässään toimittanut työantajan nähtäväksi lasten kanssa
työskenteleviltä edellytettävän rikosrekisteriotteen sekä myös terveydentilaa koskevan
selvityksen. Näin ollen niitä ei ole tarpeen edellyttää nähtäväksi.
(Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma)
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) valita lastenohjaaja Katja Vesasen määräaikaiseen (3 v.) ja osa-aikaiseen (60 %) rippikouluja perhetyöntekijän virkaan 1.3.2016 alkaen
2) vahvistaa Katja Vesasen tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 60 % vaativuusryhmän 501
vähimmäispalkasta eli 1307,78 €/kk 1.3.2016 alkaen
3) arvioida kokeilun toteutumista vuoden kuluttua ja päättää sen pohjalta jatkotoimista
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä
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36.

HENKILÖSTÖASIA

37.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

