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LOHJAN SEURAKUNNAN

KIRKKOVALTUUSTO

Tiistaina 6.6.2017 klo 18.30
Mäntynummen seurakuntatalo
Mäntynummentie 17, 08500 Lohja

KOKOUSKUTSU
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 6.6.2017
kello 18.30 Mäntynummen seurakuntatalossa, Mäntynummentie 17, 08500 Lohja.
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
18.

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

3

19.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3

20.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

3

21.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

3

22. 63.

Karjalohjan läjityskentän ja kalustosuojan rakentaminen ja Sammatin

4

läjityskentän rakentaminen- lisämäärärahaesitys vuoden 2017 talousarvioon

4

23. 64.

Valtuustoaloite Pyhän Laurin kirkkomaan rautaisten muistomerkkien kunnostaminen 6

24. 72.

Aloitteiden käsittely ja eteneminen Lohjan seurakunnassa

7

25. 73.

Valtuustoaloite ehkäisevästä ja tavoittavasta nuorisotyöstä

8

26. 74.

Vapaaehtoistoimintaa koskevat aloitteet

10

27. 75.

Valtuustoaloite seurakuntalehti Lohkareen ilmestyminen

14

28. 76.

Valtuustoaloite viikkomessun järjestäminen säännöllisesti Lohjalla

15

29. 130.

Tilintarkastuskertomus

16

30. 77. 36.

Lohjan seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

17

31. 104.

Seppo Lammisen testamenttirahaston säännöt ja käyttö

19

32. 122.

Henkilöstökertomus vuodelta 2016

20

33. 123.

Seurakunnan taloustilanne 4/2017

22

34.

Ilmoitusasiat

23

35.

Muut asiat

23

36.

Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen

23

LOHJALLA 29.5.2017
merk. ANNA-MARI KASKINEN
Anna-Mari Kaskinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kokouskutsu on seurakunnan ilmoitustaululla yleisesti nähtävänä 30.5.-6.6.2017

Kirkkovaltuusto

6.6.2017

18-21

18.

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS

19.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3

Kirkkovaltuuston kokouksen kutsuu KJ 8 luvun 5 §:n mukaan koolle puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja
paikka sekä siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on
lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta
sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7. luvun 4. §:n mukaan, että enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, mikä nimenhuudolla todetaan.
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
liittäen ilmoitustaululla olleen kuulutuksen pöytäkirjan liitteeksi.
Päätös:
20.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Pöytäkirja tarkastetaan KJ 7 luvun 6 §:n mukaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei siitä
ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.
KL 25:3 §:n mukaan kirkkovaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on
seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti
nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto
1. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
2. pitää pöytäkirjan nähtävänä Lohjan seurakunnan kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina
(klo 8.30-14.30) 30 päivän ajan alkaen 12.6.- 12.7.2017 ja ilmoittaa pöytäkirjan nähtävänä
pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 7.6.-12.7.2017.
Päätös:

21.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
22. 63.

6.6.2017
28.3.2017
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KARJALOHJAN LÄJITYSKENTÄN JA KALUSTOSUOJAN RAKENTAMINEN JA
SAMMATIN LÄJITYSKENTÄN RAKENTAMINEN- LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS
VUODEN 2017 TALOUSARVIOON
Talousarvioon on varattu määräraha Karjalohjan hautausmaan kompostointi- ja
läjityskentän
sekä kalustosuojan rakentamiseen. Kompostointi- ja läjityskentällä saadaan järjestettyä
hautausmaan maatuvan jätteen keräys ja maa-ainesten varastointi asianmukaisesti.
Läjityskentän suunnittelu viivästyi viime syksynä ja valmistui vasta marraskuun lopulla, kun
talousarvio oli jo valmis. Kentän peruskaivuut ja mursketäytöt rakennettiin kuitenkin vielä
joulukuussa 2016.
Karjalohjan hautausmaan koneille, työvälineille ja tarvikkeille ei ole asianmukaista tilaa. Nyt
työvälineitä varastoidaan hautausmaan aidan vieressä olevassa huonokuntoisessa kontissa.
Kalustosuojan suunnitelma valmistui vasta maaliskuussa 2017. Suunnitellussa varastossa
on tilaa työkaluille ja hautausmaan hoidossa käytettäville koneille ja laitteille.
Läjityskentän ja kalustosuojan rakentaminen on mielekästä toteuttaa samaan aikaan,
koska ne liittyvät samaan kokonaisuuteen hautausmaan huoltoalueen järjestelyssä.
Läjityskentän ja kalustosuojan suunnitelmien valmistuttua kävi ilmi, että hankkeeseen
budjetoitu määräraha ei riitä. Läjityskentän valmiiksi rakentamisen kustannusarvio on
19000€ ja kalustovajan kustannusarvio perustuksineen ja sähkötöineen 30000 €.
Hautausmaan huoltoalueen järjestelyjen kustannusarvio yhteensä on 49000 €.
Hankkeeseen on vuodelle 2017 varattu 25000€ eli alueen järjestelyn loppuun saattamiseen
tarvittava lisämääräraha olisi 24000€.
Sammatin hautausmaan kompostointi- ja läjityskentän rakentamiseen oli varattu
määräraha (15000€) viime vuoden talousarvioon. Kentän rakentaminen aloitettiin
marraskuussa ja peruskaivuut ja mursketäytöt saatiin silloin tehtyä. Myös kentän
rajauselementit hankittiin. Maa routaantui kuitenkin jo marraskuussa, ja rakentaminen
keskeytyi. Hankkeeseen osoitetusta määrärahasta käytettiin n. 10000€. Sammatin
huoltokentän rakentamiseen ei vuodelle 2017 ole budjetoitu määrärahaa.
Kentän valmiiksi rakentamisen kustannusarvio on 8000€.
Hautaustoimen päällikkö esittää, että Karjalohjan hautausmaan kompostointi- ja
läjityskentän rakentamiseen ja kalustosuojan rakentamiseen sekä Sammatin hautausmaan
kompostointi- ja läjityskentän rakentamiseen myönnetään yhteensä 32000 euron
lisämääräraha vuoden 2017 talousarvioon.
LIITTEET 2 Yleissuunnitelma Karjalohjan huoltoalueen järjestelyistä
Kuva vanhasta varastokontista
Varastorakennuksen pääpiirustukset

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

6.6.2017
28.3.2017
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Hautaustoimen päällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Karjalohjan läjityskentän ja
kalustosuojan rakentamiseen sekä Sammatin hautausmaan kompostointi- ja läjityskentän
rakentamiseen myönnetään 32000 euron lisämääräraha vuoden 2017 talousarvioon.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
****************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää myöntää Karjalohjan läjityskentän ja kalustosuojan rakentamiseen
sekä Sammatin hautausmaan kompostointi- ja läjityskentän rakentamiseen 32000 euron
lisämäärärahan vuoden 2017 talousarvioon.
Päätös:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

23. 64.

6.6.2017
28.3.2017
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VALTUUSTOALOITE PYHÄN LAURIN KIRKKOMAAN RAUTAISTEN
MUISTOMERKKIEN KUNNOSTAMINEN
ALOITE 2.10.2014
Pyhän Laurin hautausmaalla on vanhoja rautaisia muistomerkkejä, jotka ovat vuosien saatossa
kärsineet ja katkeilleet. Työväen kirkkoväki esittää, voitaisiinko vanhoja rautaisia
muistomerkkejä kunnostaa seurakunnan kustannuksella.
Työväen kirkkoväen psta Jari Väre.

Pyhän Laurin hautausmaalla olevien rautaisten muistomerkkien kunnostaminen 2.10.2014
§ 37; on edelleen vireillä.
Pyhän Laurin kirkkomaalla toimitettuun hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyyn
liittyen tehdään keväällä 2017 katselmus, jossa kartoitetaan seurakunnalle palautuneista
haudoista ne, jotka katsotaan seurakunnan kustannuksella säilytettäviksi. Katselmus
tehdään yhdessä Kotiseutuyhdistyksen kanssa. Samalla voidaan kartoittaa kaikki haudat,
joilla on arvokkaita rautaisia muistomerkkejä.
Kartoitustyön tuloksena voisi olla mahdollista rekrytoida vapaaehtoisia muistomerkkien
kunnostajia vuodelle 2018 kunnostamaan niitä muistomerkkejä, joihin seurakunnan
toimivalta ulottuu.
Hautaustoimen päällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että aloite on käsitelty aloitteena loppuun.
Kartoitustyön valmistuttua vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaan tullaan
esittämään riittävät jatkotoimet.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*****************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää todeta, että aloite on käsitelty aloitteena loppuun ja että
kartoitustyön valmistuttua vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaan tullaan
esittämään riittävät jatkotoimet.
Päätös:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
24. 72.

6.6.2017
28.3.2017
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ALOITTEIDEN KÄSITTELY JA ETENEMINEN LOHJAN SEURAKUNNASSA
Kirkkovaltuustossa on tehty seuraavia aloitteita, joita on käsitelty eri yhteyksissä ja on
syytä todeta niiden eteneminen tai se, että ne on saatettu loppuun:

VALTUUSTOALOITE NETTI-TV

Netti tv valtuustoaloite
Esitämme että Lohjan Pyhän Laurin kirkkoon asennetaan kamerat
Jumalanpalveluksen välittämistä varten netitse seurakunnalle ja palvelulaitoksiin
suorana lähetyksenä ja samalla korjaantuu kirkossa pilarien aiheuttamat katvealueet.
Lohjalla 8.4.2014
Oikeisto ja keskiryhmien puolesta
Paul Packalen
Netti TV valtuustoaloite 8.4.2014 § 10; on käsitelty tiedotustoimikunnassa ja selvitetty
toteuttamisedellytyksiä, sekä kustannuksia. Aloitteen toteutuminen on vireillä.
Viestinnän toimikunta on asettanut netti-TV:n suoratoistomahdollisuuden yhdeksi
tavoitteeksi. Pyhän Laurin kirkkoon on suunnitteilla sähköistys, jonka yhteydessä tehdään
suoratoistoon mahdollistava kaapelointi. Tämän jälkeen suoratoistopalvelu voidaan aloittaa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että aloitteena asia on käsitelty loppuun, koska
se on seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitemassa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
****************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää todeta, että aloitteena asia on käsitelty loppuun, koska se on
seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitemassa.
Päätös:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
25. 73.

6.6.2017
28.3.2017
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VALTUUSTOALOITE EHKÄISEVÄSTÄ JA TAVOITTAVASTA NUORISOTYÖSTÄ
ALOITE 2.10.2014
Seurakunnan erityisnuorisotyöntekijä on aikoinaan osallistunut Kartsa päivystyksiin
perjantai-iltaisin ja juhlapyhinä ja tehnyt siten ehkäisevää nuorisotyötä. Samalla hän on
tavoittanut suuren joukon nuoria. Yli kymmeneen vuoteen seurakunnalla ei ole ollut
tällaista tavoittavaa nuorisotyötä enkä nytkään vastaavaa ehdota. Sen sijaan on tarvetta
ehkäisevälle ja tavoittavalle nuorisotyölle.
Nykyään nuoret viettävät vapaa-aikaansa hyvin hajallaan eri paikoissa ja osalla on paljon
harrastuksia. Heitä vaikeampaa tavoittaa ja ehkä saada nuorteniltoihin. Koulun (ala- ja
yläkoulun) kautta tämä kuitenkin helposti onnistuu. Vastaavan seikan on kaupungin
nuorisopalvelut huomanneet ja he ovat osallistuneet koulujen toimintaan, esimerkiksi
olemalla läsnä välitunneilla.
Tällä hetkellä koulu ja seurakunnan nuorisotyöntekijät tekevät kyllä yhteistyötä eli
nuorisotyöntekijät käyvät pitämässä aamunavauksia (keskusradion kautta) ja osallistuvat
joihinkin koulun tapahtumiin.
Mielestäni yhteistyötä pitäisi kuitenkin tiivistää ja luoda uusia yhteistyön muotoja, jotta
nuorisotyöntekijät tulisivat tutuiksi ala- ja yläkouluissa ja toisaalta nuorisotyö tavoittaisi
nuoria paremmin.
Lohjalla 2.10.2014 Katariina Nurmio

Ehkäisevää ja tavoittavaa nuorisotyötä koskeva aloite 2.10.2014 § 37, on edelleen vireillä
seuraavasti: seurakunta on avustanut Katupartio Kartsan toimintaa vuosittain. Luksian ja
Laurean kanssa on tehty yhteisösopimukset ja työntekijät vierailevat oppilaitoksissa
sovitusti ja säännöllisesti. Muiden koulujen osalta on pidetty yhteistyöneuvottelu eri
koulujen edustajien kanssa viimeksi 2017 maaliskuussa. Tarkoituksena on neuvotella
Lohjan kaupungin kasvatuksen edustajien kanssa perusyhteistyösopimus koulujen ja
varhaiskasvatuksen kanssa. Käytännön yhteistyötä koulujen kanssa tehdään viikoittain ja
se on nähty molempien kannalta rakentavana. Esimerkiksi äkillisissä kriisitilanteissa
seurakunnan työntekijöihin on otettu aktiivisesti yhteyttä ja työntekijät ovat näihin
kutsuihin vastanneet. Aktiivinen yhteistyö on nähty hyvänä mahdollisuutena, jota on syytä
koko ajan kehittää.
Johtava nuorityönohjaaja Eeva Liesilinna toteaa aloitteessa olevan tärkeänä huomiona ja
tavoitteena tiivistää koulujen ja seurakunnan välistä yhteistyötä, olla nuorten
tavoitettavissa ja näkyvissä kouluissa. Asia on olut ollut esillä seurakunnan
nuorisotyöntekijöiden keskuudessa. Kouluyhteistyötä ollaan tiivistämässä tulevaisuudessa,
mutta rivien kokoaminen vie aikansa, nykyinen tiimi on toiminut nyt vakinaisten
virantäyttöjen myötä vajaan vuoden.
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Kirkkoneuvosto

6.6.2017
28.3.2017
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Kaupungin nuorisotoimeen vertaaminen tuo esille epäsuhtaisuuden: kaupungilla on 27
nuorisotyöntekijää erilaisilla tehtävänkuvilla ja nimikkeillä - useat etsivässä nuorisotyössä ja seurakunnalla on 7 nuorisotyönohjaajan virkaa, näistä kolme nuorisotyössä joista yksi
johtavan virka, kaksi varhaisnuorisotyössä, yksi Nummella ja yksi ruotsinkielisessä työssä.
Kaupungin nuorisotoimessa puuttuu myös yksi merkittävä työllistäjä, rippikoulut, joita
seurakunnan nuorisotyönohjaajilla vähintään 2 vuodessa. Rippikoulutyöhön liittyvä
isoskoulutus ja esimerkiksi kerhonohjaajien koulutus ja työnohjaukset kuuluvat
tehtävänkuviin. Seurakunnallisen työn luonne ja tavoitteet ovat seurakunnan ja kaupungin
nuorisotyössä myös hieman erilaisia.
Kontaktien saaminen kouluissa todennäköisesti helpottaisi esim. vapaaehtoisten
rekrytointia, mutta mikä olisi toimivin ja ajan käytön suhteen tehokkain tapa kohdata
nuoria, sitä vielä nuortyönohjaajien keskuudessa mietitään.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että esitetyt asiat on saatettu aloitteena loppuun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*****************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että esitetyt asiat on saatettu aloitteena loppuun.
Päätös:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
26. 74.

6.6.2017
28.3.2017
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VAPAAEHTOISTOIMINTAA KOSKEVAT ALOITTEET
Vapaaehtoistoimintaa koskevia aloitteita on tehty useampia ja ne on tarkoituksenmukaista
käsitellä yhtenä kokonaisuutena:

Aloite 16.12.2015
Jäsen Kirsi Oksanen esitti Työväen kirkkoväen puolesta valtuustoaloitteen
Vapaaehtoistyön toimikunnan perustamisesta vuodelle 2015.
Aloitteen tavoitteena on lisätä eri toimialojen vapaaehtoistyön osuutta ja löytää
uusia toimintamuotoja.
Kirsi Oksanen - Työväen kirkkoväki
Aloite 9.12.2016
Sitoutumattomat yli rajojen –ryhmä ehdottaa, että Lohjan seurakunnassa
käynnistetään vapaaehtoistyön projekti, jonka aikana
 kartoitetaan vapaaehtoistyön tarve eri työaloilla


tarjotaan ihmisille mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön eri tavoin



suunnitellaan, miten hanke voidaan toteuttaa koordinoidusti



laaditaan vapaaehtoisista luettelo, jonka pohjalta ihmisiä voidaan kutsua työhön



nostetaan vapaaehtoistyön merkitystä esille



perustetaan ryhmä koordinoimaan vapaaehtoistyötä: mukana työntekijä sekä
vapaaehtoisia

o

Jäsen Kauko Pohjonen sitoutumattomat yli rajojen – valtuustoryhmän puolesta :

Jäsen Paul Packalén esitti aloitteeseen lisättäväksi ponnen, että kartoitetaan
yhteistyömahdollisuudet muiden vapaaehtoistyötä tekevien tahojen kanssa.

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
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Aloite 17.1.2017

Sitoutumattomat yli rajojen -ryhmä esittää kunnioittaen,
että Lohjan seurakunta liittyy niiden hiippakuntamme seurakuntien joukkoon,
jotka ovat mukana vapaaehtoistyo. fi-palvelussa sekä Kotimaanavussa ja ryhtyy
tarvittaviin valmisteluihin asian toteuttamiseksi.
Vapaaehtoistyo.fi -palvelu tarjoaa seurakuntalaisille mahdollisuuksia antaa aikaansa
ja osaamistaan yhteiseksi hyödyksi niin pitkäjänteisempää sitoutumista edellyttävissä
palvelutehtävissä kuin lyhyemmissä projekteissa. Aika, jota elämme, edellyttää
nopeaa reagointia. Kokemukset muualla Suomessa ovat osoittaneet, että tätä kautta
ovat myös monet nuoret sekä nuoret aikuiset löytäneet tiensä seurakunnan
vapaaehtoistyöhön.
Kotimaanapu puolestaan on erinomainen kanava tarjota konkreettista apua
seurakunnan alueella elävälle ihmisille ja perheille esimerkiksi sellaisia tarpeellisia
hankintoja varten, joihin heillä ei muuten olisi varaa.
Seurakuntien diakoniatyön mahdollisuudet antaa taloudellista apua ovat rajalliset.
Kotimaanapu tarjoaa väylän ja kanavan, jolla pienistä puroista voi syntyä suurta iloa
ja helpotusta seurakuntamme alueella elävien ihmisten arkeen.
Viime vuoden lopulla päätettiin lakkauttaa Palvelevan puhelimen toiminta Lohjalla.
Kirkkoneuvosto kävi vilkkaan lähetekeskustelun ja antoi evästykseksi
diakoniatyölle ohjeen keskittyä paikalliseen työhön
Tässä olisi yksi mahdollisuus valjastaa Palvelevan puhelimen toiminnan
organisoinnista ja toteuttamisesta vapautuvat voimavarat käyttöön.
Anna- Mari Kaskinen - sitoutumattomat yli rajojen
Vapaaehtoistyön toimikuntaa koskeva aloite 16.12.2014 § 54, edelleen vireillä, samaa asiaa
koskeva aloitteita on tehty myös 9.2.2016 § 16 ja 17.1.2017 § 16.
Lohjan seurakunnassa pyritty tilastoimaan vapaaehtoisia toimijoita, joita on noin 600
henkilöä. Osa erityisesti kantaseurakunnan vapaaehtoistoiminnasta tapahtuu yhteistyössä
Apuomena ry:n ja Laurentius –lähimmäispalvelun kanssa. Seurakunta on avustanut
Apuomenaa vuositasolla vuonna 2016 7.350 € summalla ja kuluvana toimintakaudella
talousarviomäärärahoista on suunnattu 7.250 €. Käytännön yhteisyö vapaaehtoisten
koordinoinnissa on tuottanut Apuomena ry:n toimintakertomuksen 2016 tilastojen mukaan
9 vapaaehtoista diakoniatyöhön ja mm yhteistyö Seniofoorumin ja Laurentius
lähimmäispalvelun kanssa vakiinnuttanut oman paikkansa toiminnassa. Seurakunnan
työntekijät tekevät näiden toimijoiden kanssa, mutta siitä oleva dokumentaatio vaatinee
jatkossa kehittämistä.
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Vapaaehtoistyö on vahvasti sidoksissa yksittäisiin seurakunnan työntekijöihin: eri
kuorolaiset muodostava yhden jumalanpalveluselämän merkittävimmistä vapaaehtoistyötä
tekevien ryhmistä, diakoniatyöntekijöillä, lähetyssihteerillä, nuorisotyönohjaajilla emännällä
ovat omat vapaaehtoistyöntekijöiden joukkonsa. Tämän lisäksi alue- ja kantaseurakunnan
papistolla ovat omat väärti ja ehtoollisavustajina toimivat vapaaehtoisensa. Aloitteiden
tekijät ovat aivan oikeassa, että näistä kaikista eri vapaaehtoistyömuodoissa toimivista
seurakuntalaisista ei ole yhteistä ja kattavaa rekisteriä.
Yhteisen vapaaehtoisten luettelon tai rekisterin ylläpito vaatii yhtäältä työntekijäresurssia ja
toisaalta myös tarkan määrittelyn nykyisen tietosuojasäännösten mukaan
rekisteriselosteineen. Tähän on olemassa, kuten aloitteiden tekijät esittävät, olemassa
omat tietokantaohjelmansa. Aloitteessa esitetty portaali vapaaehtoistyo.fi on yksi
mahdollisuus. Toinen mahdollisuus on hoitaa vastaavaa asiaa keväällä 2017 käyttöön
otetun toiminnanohjausjärjestelmään Katrinaan ”vapaaehtoispankki”-nimisen sovelluksen
avulla, joka on integroitu rajapintoineen seurakunnan varausjärjestelmään. Seurakunnan
työntekijäryhmistä diakoniatyöntekijät ovat tutustuneet vapaaehtoistyö.fi -portaaliin.
Kaikista vapaaehtoisista koostuvan rekisterin perustaminen on tarkoituksenmukaista tehdä
toisen ohjelman avulla, koska näin täytetään henkilörekisteri ja muut vaatimukset.
Kuluvana vuonna seurakunnassa otetaan käyttöön uusi ajanvarausjärjestelmä ja siihen
kouluttaminen ja perehdytyksineen on syytä tehdä ensin hyvin ja huolella. Samassa
yhteydessä on syytä ensin kartoittaa näiden kahden eri ohjelman edut ja haitat ennen
hankintapäätöksen tekemistä. Ennen ohjelmiston käyttöönottoa on myös selvitettävä,
kumpi ohjelmista vastaa parhaiten seurakunnan tarpeisiin ja samalla myös ne henkilöt,
jotka vastaavat rekisterin ylläpidosta ja tehtävä sen seurauksena tehtävänkuviin vastaavat
muutokset.
Ohjelman hankinnan jälkeen voidaan tallentaa tiedot seurakunnan vapaaehtoisista
kattavasti, vasta tämän jälkeen voidaan tarkemmin analysoida siitä saatua tietoa ja
muodostaa kokonaisvaltainen käsitys, mihin tehtäviin vapaaehtoisia tarvitaan, jotta
toiminnassa osataan kysyä henkilöitä määriteltyihin tehtäviin. tämän myötä selviää myös
se, tarvitaanko vapaaehtoistyötä koordinoimaan tai kartoittamaan toimikunta selkeällä
toimeksiannolla.

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

6.6.2017
28.3.2017

26
74

13
99

Aloitteiden tekijät ovat tuoneet selkeästi esille sen, että seurakunnasamme on
vapaaehtoisia seurakuntalaisia, mutta selkeää kokonaisvaltaista käsitystä
vapaaehtoistyöntekijöiden tarpeista toimintaan ja tällä hetkellä toimivista vapaaehtoisista ei
ole tällä hetkellä saatavissa. Tähän tarpeeseen ja vapaaehtoistyön kehittämiseen on syytä
hankkia toinen sovelluksista. Ajallisesti sen hankinta ja käyttöönotto voidaan ottaa
tavoitteeksi vuodelle 2018 edellyttäen, että myös viestinnän toimikunnan asettama tavoite
seurakunnan ulkoisten internet-sivujen sovellusalusta vaihtunut ”Lukkariin” ja otettu
tuotantoon.
Kokouksessa päätettiin pitää neuvottelutauko 19.50-20.00.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
1. että aloitteet seurakunnan vapaaehtoistyöstä ovat edelleen vireillä ja
2. kirkkovaltuusto merkitsee tämän hetkisen tilanteen tiedoksi
Käsittely:
Käytiin vilkas keskustelu. Keskustelun päätteeksi kirkkoherra teki muutetun
päätösesityksen.
Päätösesityksen kolmanneksi kohdaksi lisätään, että kirkkoneuvosto antaa palvelun
toimikunnalle tehtäväksi kartoittaa Vapaaehtoistyö.fi tai Katriina-sovelluksen käyttämisen
vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin tukena.
Kirkkoneuvoston päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
************************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1. todeta, että aloitteet seurakunnan vapaaehtoistyöstä ovat edelleen vireillä ja
2. merkitä tämän hetkisen tilanteen tiedoksi
3. todeta, että kirkkoneuvosto on saanut tehtäväksi antaa palvelun toimikunnalle
tehtäväksi kartoittaa Vapaaehtoistyö.fi tai Katriina-sovelluksen käyttämisen
vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin tukena.
Päätös:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
27. 75.

6.6.2017
28.3.2017

27
75

14
103

VALTUUSTOALOITE SEURAKUNTALEHTI LOHKAREEN ILMESTYMINEN
Aloite 31.5.2016
Seurakuntalehti Lohkareen ilmestymisen jatkuminen neljä kertaa vuodessa,
uuden strategian pohjalta, uuden toimituskunnan tuella
Lohjan seurakunnan uuteen strategiaan on kirjattu visioksi lause:
Kaikki on kutsuttu seurakunnan yhteyteen. Tänä aikana kutsumiseen tarvitaan monia väyliä.
Yksi tärkeä väylä on seurakuntamme oma lehti, Lohkare, jonka tulevaisuus on nyt avoinna, kun
aikaisempi sopimus Kotimaa Oy:n kanssa, ja samalla toimituspäällikön tehtävä, päättyy tämän vuoden
loppuun mennessä ja lehden jatkumista varten etsitään uusia, kustannustehokkaita vaihtoehtoja.
Sitoutumattomat yli rajojen -valtuustoryhmä esittää kunnioittaen, että sopimuksen päätyttyä
seurakuntamme edelleen jatkaa printtilehden julkaisemista neljä kertaa vuodessa. Esitämme, että lehteä
ja sen toimitustapaa aletaan määrätietoisesti kehittää seuraavat näkökohdat mielessä pitäen:
1. Lohkare on selkeästi paikallinen seurakuntalehti, jossa päätavoitteena on, strategiamme
vision mukaisesti, kutsua kaikkia alueen ihmisiä kotiseurakunnan yhteyteen.
- kertomalla heille mikä seurakunta on ja mitä se voi ihmisille tarjota
- kutsumalla heitä messuihin, tapahtumiin ja eri-ikäisille suunnattuihin toimintamuotoihin ja
vapaaehtoistehtäviin
- esittelemällä työntekijöitä ja seurakuntalaisia ja kertomalla, mitä seurakunta heille merkitsee
- ottamalla huomioon seurakuntamme eri alueet ja niiden omaleimainen seurakuntaelämä
- tukemalla kotien hengellistä elämää ja kristillistä kasvatusta
2. Seurakuntamme uuteen strategiaan on kirjattu lause: Kannustamme jokaista
seurakunnan jäsentä vastuuseen. Esitämme, että Lohkaretta varten perustetaan
päätoimittajan ja tiedotussihteerin avuksi uusi, laajapohjainen toimituskunta.
Toimituskuntaan kootaan edustajia kiinnostuksen ja osaamisen mukaan, työaloilta, alueseurakunnista ja
seurakuntalaisista. Nuorisotyössä on nyt uusia resursseja, joilla on osaamista ja innostusta
tiedotustoiminnan osalta, ja jotka on tärkeä ottaa mukaan suunnitteluun ja toteutukseen.
Anna-Mari Kaskinen Lohjan seurakunnan Sitoutumattomat yli rajojen

31.5.2016 § 30 tehty aloite on toteutunut ja vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa ja
talousarviossa on varattu määräraha seurakuntalehti Lohkareen ilmestymistä varten neljä
kertaa vuodessa. Kirkkoneuvosto määritelleessään viestinnän toimikunnan kokoonpanoa on
huomioinut se, että toimikunnan toimeksiannon ja jäsenten valinnan myötä myös
toimituskunta-ajatus toteutuu.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuustoaloite toteutuu toimintavuonna
2017 ja aloite katsotaan käsitellyksi loppuun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*******************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää todeta, että valtuustoaloite seurakuntalehti Lohkare toteutuu
toimintavuonna 2017 ja aloite katsotaan käsitellyksi loppuun.
Päätös:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
28. 76.

6.6.2017
28.3.2017

VALTUUSTOALOITE
LOHJALLA

VIIKKOMESSUN

28
76

JÄRJESTÄMINEN

15
104
SÄÄNNÖLLISESTI

Aloite 13.12.2016 § 60
Ehdotan, että selvitetään tarve viikkomessun järjestämiseen säännöllisesti Lohjalla.
Kaisa Aarnio
Työntekijöiden keskuudessa tiedostettiin se tosiasia, että keskiviikkoiltasin pidetyt
viikkomessut eivät saaneet tulijoita kirkkoon. Operatiivisen toiminnan ja kokemusten
pohjalta päädyttiin siihen lopputulokseen, ettei niitä kannata kyseisessä muodossa jatkaa.
Oli syytä kehittää muita toimintamalleja. Vaihtoehtoinen toiminta on saanut selkeästi
erilaisia ja eri-ikäisiä seurannan jäseniä tulemaan joko kirkkoon tai seurakuntakeskukseen
torstai-iltaisin. Kuukauden torstait toteutetaan eri teemoilla, joilla saadaan sekä
kattavammin että runsaslukuisemmin seurakunnan jäseniä tilaisuuksiin. Näitä ovat Toivon
messu, Teologinen opintopiiri, nuorten messu ja Sanan ja rukouksen illat. Joka torstai on
Pyhän Laurin kirkossa tai seurakuntakeskuksessa jokin tapahtuma. Tilaisuuksissa käy
kiitettävästi seurakuntalaisia. Toivon messuissa on myös lastenhoito järjestettynä.
Kuvatussa viikkotoiminnassa toteutuu myös ajatus viikkomessusta kolme kertaa
kuukaudessa ja se tapahtuu säännöllisesti.
Papiston ja kanttorin kokouksessa asia oli esillä ja siellä todettiin, että
Jumalanpalveluselämän perustoimintokuvaus on prosessissa. Siitä pyritään tekemään aikaa
kestävä. Edellä mainittua toimintaa on pyritty kehittämään yhdessä seurakuntalaisten
kanssa ja osassa näissä toiminnoissa toteuttajina ja vastuunkantajina on aktiivinen
vapaaehtoisten joukko. Nykyiset eri toimintamuodot toteuttavat paremmin seurakunnan
hyväksyttyä strategiaa ja aikaisempiin viikkomessuihin palaaminen johtaisi jonkun edellä
kuvatuista toimintojen karsimiseen tai vähentämiseen. Keskiviikkoiltojen viikkomessuihin
osallistui alle kymmenen seurakuntalaista ja näihin tilaisuuksiin osallistuu vaihtelevasti yli
30 parhaimmillaan noin 60 seurakuntalaista.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että selvitystyö säännöllisen
viikkomessutoiminnan osalta on tehty ja aloite on käsitelty loppuun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*******************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päätti todeta, että selvitystyö säännöllisen viikkomessutoiminnan osalta on
tehty ja aloite on käsitelty loppuun.
Päätös:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
29. 130.

6.6.2017
16.5.2017

29
130

16
179

TILINTARKASTUSKERTOMUS
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.
Tilintarkastuksen, joka pidettiin 9.-10.3.2017, jälkeen kirkkoneuvoston käsitteli
tilinpäätöksen 28.3.2017 ja esitti sen saattamista kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Tilintarkastuskertomus on annettu tämän jälkeen. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä viimeistään kesäkuun loppuun
mennessä.
KGMG Julkishallinnon palvelut Oy, jonka vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JHT
Pertti Keskinen, on 18.4.2017 antanut tilintarkastuskertomuksen ja esittää lausuntonaan
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi tilinpäätöksen ja myöntäisi
vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2016.
LIITE

16

Tilintarkastuskertomus 18.4.2017

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja saattaa sen edelleen
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
********************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä tilintarkastuskertomuksen.
Päätös:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

6.6.2017
28.3.2017
14.3.2017

30
77
36

17
105

30. 77. 36. LOHJAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2016
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. Tänä vuonna poikkeuksellisesti tilintarkastus tapahtuu niin ajoissa, että tähän
kirkkoneuvoston käsittelyyn ei ole saatavilla aivan lopullisia lukuja. Ne ovat valmiina ennen
tarkastusta.
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 2016 laadinnassa on noudatettu kirkkohallituksen
ohjeita. Ryhmittely on Kirkon palvelukeskuksen ohjeistuksen mukainen.
Toteutunut vuosikate 935.740,25 € on parempi kuin talousarviossa ennustettiin.
Vuosikatteen selvän eron talousarvioon selittävinä tekijöinä ovat vaihtotraktorin myynti,
arvioitua suuremmat toimintatuotot ja säästöt toimintakuluissa.
Poistojen jälkeen muodostui tilikauden tulokseksi 360.096,83 €.
Poistoeron vähennyksen jälkeen tuli tilikauden ylijäämäksi 417.080,74 €.
Vuosikate, riittää poistojen, 575.643,42 € kattamiseen. Seurakunnan taseen
loppusummaksi muodostui 21.534.592,01 €.
Tuloslaskelman ulkoiset toimintatuotot ovat 1.057.235,13 € ja ulkoiset toimintakulut 8.747.724,71 €.
Hautainhoitorahaston ylijäämä oli 43.148,64 € ja taseen loppusumma 1.541.056,28 €.
Tilintarkastus on suoritettu 9.-10.3.2017 eikä se antanut aihetta kuin pieniin teknisiin
tarkistuksiin.
LIITE
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Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 (tasekirja 2016)
(erillisenä paperiliitteenä )

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

6.6.2017
28.3.2017
14.3.2017

30
77
36

18
105

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. allekirjoittaa Lohjan seurakunnan vuoden 2016 toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen sekä
2. valtuuttaa hallintojohtajan tekemään mahdolliset tekniset muutokset sekä
toimintakertomukseen että tilinpäätökseen mikäli siihen olisi aihetta. Mahdolliset
muutokset tuodaan tiedoksi kirkkoneuvostolle ennen valtuustonkäsittelyä.
3. esittää, että tilikauden tulos 417.080,74 € siirretään edellisten tilikausien
yli/alijäämä – tilille
4. saattaa tasekirjan toimintakertomuksineen tilintarkastusmerkinnän jälkeen
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja vastuuvapauden myöntämistä varten.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*****************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1. hyväksyä Tasekirjan 2016
2. myöntää tilintarkastajan esityksestä vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta
01.01.2016-31.12.2016.
Päätös:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
31. 104.

6.6.2017
18.4.2017

31
104

19
148

SEPPO LAMMISEN TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNNÖT JA KÄYTTÖ
Lohjan seurakunta on saanut 27.8.2012 kuolleen Seppo Uolevi Lammisen jälkeen
testamentin nojalla 27.797 €, josta 10.000 € on kirkkoneuvoston 14.1.2014 § 11 tekemällä
päätöksellä kohdistettu Lohjan Yhteislyseon lukion ”Ekokoulu Haitiin” – keräyksen
toteuttamiseen. Jäljellä olevat varat (6.4.2017) ovat 17.797 €. Rahaston varat on
tarkoitettu käytettäväksi kehitysmaiden lasten terveydenhoitoon ja koulutukseen.
Rahastolla ei ole vahvistettuja sääntöjä ja muidenkin testamenttirahastojen
sääntötilannetta on syytä tarkastella lähitulevaisuudessa, jotta varojen käyttö lahjoitusten
tarkoitemääräysten mukaan saadaan sujuvammaksi. Tällä hetkellä saatujen varojen käyttö
on satunnaista, eikä niissä ole johdonmukaista linjaa.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 39/2008 on esitelty esimerkki rahastosäännöksi. Siitä
mukaillen on laadittu sääntöluonnos Seppo Lammisen rahaston säännöiksi. Rahaston koko
ja käyttötarkoitus huomioiden rahastolle ei ole tarpeen vahvistaa erillisiä vastuutahoja tai
talousarviota.
Mikäli kävisi niin, että kirkkoneuvosto päättää jakaa jäljellä olevat Lammisen
testamenttivarat yhdellä kertaa, ei sääntöjä ole tarpeen vahvistaa. Tällöin voidaan käydä
lähetekeskustelu käyttötarkoituksesta ja tarvittaessa palauttaa asia uudelleen valmisteluun.
LIITE 3 ja 3 a

Seppo Lammisen testamenttirahaston säännöt

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että liitteenä 3 olevat rahaston säännöt
vahvistetaan Seppo Lammisen testamenttirahaston säännöiksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*****************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 3 olevat rahaston säännöt Seppo Lammisen
testamenttirahaston säännöiksi.
Päätös:

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
32. 122.

6.6.2017
16.5.2017

32
122

20
169

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016
Kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti suuremmissa seurakuntatalouksissa tulisi laatia
vuosittain henkilöstötilinpäätös/-kertomus, jossa henkilöstövoimavaroja tarkastellaan
sanallisen kerronnan, taulukoiden ja kuvioiden sekä tunnuslukujen avulla.
Parhaimmillaan henkilöstökertomuksesta on hyötyä sekä seurakuntatyönantajalle
(päättäjille), henkilöstölle että seurakuntalaisille. Raportin tarkoituksena on tarjota
yhteinen tietopohja henkilöstöasioista ja työyhteisön kehittämisestä käytävään
keskusteluun. Lisäksi se mahdollistaa henkilöstövoimavarojen huomioon ottamisen
toimintaa ja taloutta suunniteltaessa.
Lohjan seurakunnassa on laadittu henkilöstökertomus osana tilinpäätöstä vuodesta 2006
lähtien. Vuoden 2016 henkilöstökertomus on laajentuneen Lohjan seurakunnan neljäs.
Kertomus noudattaa sisällöltään pääsääntöisesti edellisten vuosien kertomuksia.
Päähavainnot henkilöstökertomuksesta voidaan tiivistää seuraavasti:











Henkilöstön kokonaismäärä oli 120, joista vakinaisia 106 ja määräaikaisia 14.
Henkilöstömäärä on viime vuosina ollut lievässä laskusuunnassa. Vuonna 2016
jätettiin täyttämättä pääkirjanpitäjän virka sekä lastenohjaajan toimi.
Pitkissä määräaikaisissa palvelussuhteissa olleita henkilöitä vakinaistettiin.
Keski-ikä oli 47,6 vuotta. Ikäjakauma painottuu vanhempiin ikäluokkiin, henkilöstöä
eniten ikäryhmässä 50-55 –vuotiaat (29 hlöä). Kokemusta ja ammattitaitoa
henkilöstössä on paljon, haasteena on työssä jaksamisesta/työkyvyn säilymisestä ja
innostuksesta huolehtiminen sekä eri ikäisten työntekijöiden vahvuuksien
huomioiminen.
Seuraavan viiden vuoden (2017 - 2021) aikana eläkkeelle siirtyy arviolta 20 % (22
henkilöä) nykyisestä vakinaisesta henkilöstöstä. Eläkepoistuma näyttää viime vuosina
vakiintuneen 2-4 henkilöön vuodessa.
Henkilöstökulut laskivat 3,8 %. Taustalla on eläkevakuutusmaksujen alentuminen
edellisestä vuodesta.
Työterveyshuollon kustannukset nousivat 7 % edellisestä vuodesta.
Sairauspoissaolot vaikuttavat olevan hieman laskussa. Keskimääräinen
sairauspoissaolojen lukumäärää työntekijää kohden sen sijaan hieman kasvoi.
Työhyvinvointitutkimus toi esiin työyhteisön vahvuuksia ja kehittämiskohtia.
Kyselyn tuloksia purettiin vuonna 2016 ja työhyvinvoinnin kehittämiselle asetettiin
tavoitteita.
Strategiaan pohjautuva henkilöstöohjelma on työn alla ja valmistuu vuonna 2017.

Henkilöstökertomus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 9.5.2017 henkilöstön edustajien
kanssa.
LIITE
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Lohjan seurakunnan henkilöstökertomus 2016 (erillinen)

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

6.6.2017
16.5.2017

32
122

Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Lohjan seurakunnan vuoden 2016 henkilöstökertomuksen
2. antaa henkilöstökertomuksen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*****************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedoksi Lohjan seurakunnan vuoden 2016
henkilöstökertomuksen.
Päätös:
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SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 4/2017
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion
toteutumista 30.4.2017 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on
merkitty miinuksella ja menot plussalla.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 31,2 % ja toimintakulujen osalta
28,4 %. Verotulojen toteutuma huhtikuun loppuun on 35,8 %. Kipa sulkee kirjanpidon
kauden seuraavan kuukauden 10. päivä, joten vuosikatteeseen asti luvut ovat valmiit.
Palvelukeskus toimittaa edellisen kuun lopulliset raportit seuraavan kuukauden 20. päivä.
Huhtikuun lopulliset raportit ovat siis käytettävänä meillä toukokuun 20. päivä. Tällöin
raporteissa on laskettu myös poistot.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto huhtikuun osalta on 742.918 euroa.
Yhteisöveroja on kertynyt vielä edellisiltä vuosilta huhtikuussa tilitettäväksi 385 euroa.
Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on kirkollisverotuotoissa vähennystä 2,2 %.
Liitteenä on myös taulukko pylväsmuodossa kirkollisverotulojen kertymästä kuluvalta
vuodelta ja kahdelta edelliseltä vuodelta.
Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle on
76.946,82 euroa.
Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus helmikuusta 2017 alkaen 2,88 %. Lasku
verrattuna verovuoden 2016 jako-osuuteen on 3,1 prosenttia ja se johtuu pääosin
jäsenmäärän alentumisesta.
LIITTEET

8-12

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä
Taulukko kirkollisverotulot kuukausittain
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 4/2017 ja
esittää sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
******************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedoksi selvityksen Lohjan seurakunnan taloudellisesta
tilanteesta 4/2017.
Päätös:
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ILMOITUSASIAT
 Piispantarkastuksen loppulausunto, LIITE
 Ennakkotietona ilmoitetaan, että syyskuun kirkkovaltuustoon saattaa olla
tulossa muutettu 2017 talousarvio. Kysymys on pienehköstä
ennakoimattomasta ylityksestä.
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36.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

