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KOKOUSKUTSU
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 31.5.2016
kello 18:30 Saarikon leirikeskuksessa, Saarikontie 117, 08500 Lohja
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
18.

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

12

19.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

12

20.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

12

21.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

13

22.

Henkilöstökertomus 2015

14

23.

Lohjan seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2015

16

24.

Seurakunnan taloustilanne 4/2016

18

25.

Talousarvion lisämääraha-anomus

19

26.

Sammatin talous- ja hallintoarkiston luovuttaminen maakunta-arkistoon

21

27.

Henkilöstösihteerin viran nimikkeen muuttaminen taloussuunnittelijaksi

23

28.

Lohjan seurakunnan strategia vuoteen 2023

24

29.

Ilmoitusasiat

27

30.

Muut asiat

27

31.

Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen

28

LOHJALLA 24.5.2016
merk. ANNA-MARI KASKINEN
Anna-Mari Kaskinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kokouskutsu on seurakunnan ilmoitustaululla yleisesti nähtävänä 25.5.2016 – 31.5.2016.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja Anna-Mari Kaskinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden.

19.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
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:
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin johdantosivulla mainitut 30 varsinaista ja 1
varavaltuutettua läsnä oleviksi ja lisäksi todettiin kokouksesta ilmoitetun asianmukaisesti
postittamalla kutsu asialuetteloineen ajoissa, pitämällä kutsu seurakunnan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla vähintään viikon ajan ennen kokousta, joten kokous
todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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 luvun 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 7.6.2016 ja ilmoittaa pöytäkirjan
nähtävänä pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 1.6.2016 –12.7.2016.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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Kirkkovaltuusto
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21

Sivu
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Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja valita
pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Suvi Malinin ja Juha Niemimaan.
21.

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

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
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Kokouspäivä

§

31.5.2016
22.3.2016
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22. 69. HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015
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 2015 henkilöstökertomus on laajentuneen Lohjan seurakunnan kolmas.
Kertomus noudattaa sisällöltään pääsääntöisesti edellisten vuosien kertomuksia.
Lohjan seurakunnan henkilöstöä kuvaavia keskeisiä tunnuslukuja vuodelta 2015:














Henkilöstön kokonaismäärä 121, joista vakinaisia 104 ja määräaikaisia 17
Kausityöntekijöitä hautausmailla 60
Kantaseurakunnassa työskenteli 93 henkilöä, alueseurakunnissa 28 henkilöä
Vapaaehtoisia noin 700, eniten musiikkitoiminnassa ja diakoniatyössä
Seurakuntatyötä teki 58 % henkilöstöstä
Keski-ikä 47,7 vuotta
Henkilöstöä eniten ikäryhmässä 50-55 –vuotiaat (29 hlöä)
Naisia 72,7 %, miehiä 27,3 %
Vakinaisen henkilöstön poistuma oli 9 henkilöä, vakinaiseen palvelukseen tuli 3
uutta henkilöä
Seuraavan viiden vuoden (2016 - 2020) aikana eläkkeelle siirtyy arviolta 17 % (20
henkilöä) nykyisestä vakinaisesta henkilöstöstä
Henkilöstökulut olivat 63 % seurakunnan toimintakuluista
Työterveyshuollon kustannukset laskivat 22 % edellisestä vuodesta
Sairauspoissaolot vähenivät 14,7 % edellisestä vuodesta

Henkilöstökertomus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa henkilöstön edustajien kanssa
kokouksessa 16.4.2016.
LIITE 4

Lohjan seurakunnan henkilöstökertomus 2015 (erillinen)

Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) hyväksyä Lohjan seurakunnan vuoden 2015 henkilöstökertomuksen
2) antaa henkilöstökertomuksen tiedoksi kirkkovaltuustolle
Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*********************************************
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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Kirkkovaltuusto 31.5.2016
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee henkilöstökertomuksen tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

31.5.2016
17.5.2016
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23. 99.54. LOHJAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2015
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös
tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat
tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion
toteumavertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava
viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen
valmistuttua.
Tilintarkastuksen jälkeen kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuusto
päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä viimeistään
kesäkuun loppuun mennessä.
Lohjan seurakunnan tilinpäätöksen 2015 laadinnassa on noudatettu kirkkohallituksen
ohjeita. Ryhmittely on Kirkon palvelukeskuksen ohjeistuksen mukainen. Tilintarkastus
tapahtuu 30.3 - 31.3.2015.
Toteutunut positiivinen vuosikate 1.072.032,41 € on parempi verrattuna vuoden 2014
vuosikatteeseen (981.881,19 €), ja selvästi parempi kuin budjetoitu vuosikate (551.146
€). Vuosikatteen selvän eron talousarvioon selittävinä tekijöinä ovat Sammatin pappilan myynti,
hautausmaan kausityöntekijöiden palkkaamiseen saatu palkkatuki sekä se, että
työntekijät ovat käyttäneet myönnettyjä menoja säästävästi. Poistojen ja satunnaisten
tulojen jälkeen muodostui tilikauden tulokseksi 463.655,02 €.
Poistoeron vähennyksen jälkeen tuli tilikauden ylijäämäksi 520.638,93 €.
Vuosikate, 1.072.032,41 €, riittää poistojen (608.377,39 €) kattamiseen. Seurakunnan
taseen loppusummaksi muodostui 20.876.508,77 €.
Tuloslaskelman toimintatuotot ovat 1.056.256,46 € ja toimintakulut -8.676.964,21 €.
Hautainhoitorahaston ylijäämä oli 1.632,55 € ja taseen loppusumma 1.385.821,97 €.
LIITTEET

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

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1)
2)
3)

allekirjoittaa Lohjan seurakunnan vuoden 2015 toimintakertomuksen ja
kirkkoneuvosto valtuuttaa hallintojohtajan tekemään mahdolliset tekniset muutokset
valtuustonkäsittelyä.
saattaa tasekirjan toimintakertomuksineen tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
**********************************************
Kirkkoneuvosto 17.5.2016 § 99
Tilintarkastus
pidettiin
30.-31.3.2016
ja
tilintarkastaja
on
antanut
tilintarkastuskertomuksen.
Tilinpäätökseen 2015 tehtiin kirkkoneuvoston antaman valtuutuksen nojalla seuraavat
tekniset korjaukset
-

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

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1)
merkitsee tiedoksi tehdyt tekniset korjaukset
2)
saattaa tasekirjan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja vastuuvapauden myöntämistä
varten
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*******************************
Kirkkovaltuusto 31.5.2016
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1) hyväksyä tasekirjan ja
2) myöntää tilintarkastajan esityksestä vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta
01.01.2015 – 31.12.2015.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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24. 98. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 4/2016
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion
toteutumista 30.4.2016 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on
merkitty miinuksella ja menot plussalla. Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla sekä
rahoituslaskelma ja tase sekä verohallinnolta saatu tieto verotulojen kertymästä huhtikuun
loppuun ovat liitteenä.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 35,7 % ja toimintakulujen osalta
26,8 %. Verotulojen toteutuma maaliskuun loppuun on 37,1 %. Tässä tuloslaskelmassa ei
ole huomioitu vielä huhtikuun poistoja. Palvelukeskus toimittaa edellisen kuun raportit
seuraavan kuukauden 20. päivä. Huhtikuun lopulliset raportit ovat siis käytettävänä meillä
toukokuun 20. päivä. Tällöin raporteissa on laskettu myös poistot. Jo nyt kuitenkin voidaan
esittää kohtuullisen tarkkaa tietoa huhtikuun lopun toteutumasta. Suurimmat menoerät eli
palkkakulut ja tuloerät eli verotulot ovat mukana nyt esitettävissä raporteissa.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto huhtikuun osalta on 759.926,98
euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on kirkollisverotuotoissa lisäystä 1,7 %.
Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle on
77.607,00 euroa. Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus helmikuusta 2016 alkaen
2,97 %.
LIITTEET

5
6
7
8
9

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

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 4/2016 ja
esittää sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
**************************************
Kirkkovaltuusto 31.5.2016
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedoksi selvityksen taloudellisesta tilanteesta 4/2016.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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25. 96. TALOUSARVION LISÄMÄÄRAHA-ANOMUS
Kuluvan vuoden lopussa ilmestyy uusi virsikirjan lisävihko, jossa on 79 uutta virttä. Voidaan
puhua uudesta virsikirjasta. Ruotsinkielinen työ on varannut oman uuden
virsikirjahankintaa kuluvan vuoden talousarvioon 3.000 €.
Suomenkielisen virsikirjan hankinnan osalta talousarviota laadittaessa päädyttiin
ratkaisuun, että hanke toteutettaisiin vuonna 2017. Johtava kanttori Timo Saario ja pastori
Erica Stick ovat kartoittaneet virsikirjojen kuntoa ja tarvetta koko seurakunnan alueella.
Kartoituksen perusteella minimitarve on 1870 kappaletta uusia virsikirjoja ja 275 lisävihkoa.
Kartoitus on liitteenä. Lähes kaikissa kartoitetuissa kohteissa virsikirjat ovat jo käytössä
kuluneita ja niiden uusiminen on joka tapauksessa ajankohtaista.
Kevään aikana on eri kustantajilta tullut ennakkotarjouksia, joista voidaan päätellä, että
vuodenvaihteen
jälkeen
tulevat
hankinnat
tulevat
olemaan
todennäköisesti
kustannuksiltaan kalliimpia. Tämän vuoksi hankinnan ajoittamista jo kuluvalle on harkittava
vakavasti, koska hankinta tulee tehdä joka tapauksessa.
Ruotsinkielisen työn kohdalla on todettu, että uuden virsikirjan hankintahinta on
huomattavasti arvokkaampi kuin talousarviota laadittaessa oletettiin. Hankinta tullee
olemaan noin 5.000 € luokkaa. Kappalainen Raimo Kuismasen laatima arvio on liitteenä.
Ennakkotarjousten perusteella 2.000 Suomenkielisen virsikirjan hankinta on noin 33.000 €,
lisävihkojen 2.250 € ja ruotsinkielisten kirjojen ylitys 2.000 €, jolloin
kokonaiskustannuksiksi syntyy 37.250 €. Tämän lisäksi on hankittava säestyskirjat 20 eri
pisteeseen ja ennakkoarvioiden mukaan säestyskirjat maksavat noin 100 € / kpl, jolloin
niiden kustannuksiksi tulee 2000 €.
Lisämäärärahahan tarve tullee olemaan noin 40.000 €. Todennäköisesti vielä kartoituksen
jälkeen huomataan jokin erityinen tarve, johon olisi syytä myös vastata. Lisämäärärahaa on
syytä anoa 43.000 €.
Käsittely: Jäsen Jussi Erkintalo ilmoittaa olevansa esteellinen ja poistui käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää kuluvan vuoden talousarvioon
43.000 € lisämäärärahan uusien virsikirjojen hankintaan kustannuspaikalle 1012010000
”Jumalanpalveluselämä”, tilille 43300 ”Kirjat”. Lisämääräraha vaikuttaa kuluvan tilikauden
tulokseen heikentävästi. Mahdollinen tilikauden kokonaistappio katetaan edellisen vuoden
tilinpäätöksen ylijäämästä.
Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
******************************************

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
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virsikirjakartoitus, ruotsinkieliset virsikirjat

Kirkkovaltuusto 31.5.2016
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää kuluvan vuoden talousarvioon
43.000 € lisämäärärahan uusien virsikirjojen hankintaan kustannuspaikalle 1012010000
”Jumalanpalveluselämä”, tilille 43300 ”Kirjat”. Lisämääräraha vaikuttaa kuluvan tilikauden
tulokseen heikentävästi. Mahdollinen tilikauden kokonaistappio katetaan edellisen vuoden
tilinpäätöksen ylijäämästä.
Käsittely: Jäsen Jussi Erkintalo poistui esteellisenä kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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26. 95. SAMMATIN TALOUS- JA HALLINTOARKISTON LUOVUTTAMINEN MAAKUNTAARKISTOON
Sammatin alueneuvosto esittää (kokous 2/2016 21.4.2016 § 20) arkistosta seuraavaa:
Sammatin pappilan tyhjentämisen yhteydessä siellä ollut seurakunnan vanha talous- ja
hallinto-arkisto on inventoitu ja siirretty toistaiseksi Sammatin seurakuntatalon arkistoon.
Seurakunnan arkistosta ja sen asianmukaisesta hoitamisesta vastaa kirkkoherra.
Seurakunnan arkiston luovuttamisesta Maakunta-arkistoon päättää kirkkovaltuusto.
Kaikkein vanhin Sammatin arkisto on jo aikoinaan sijoitettu Kansallisarkiston Hämeenlinnan
maakunta-arkistoon.
Seurakuntaliitoksen yhteydessä arkistosäännön mukaisesti Sammatin väestörekisteriarkisto
on siirretty seurakunnan pääarkistoon, Lohjalle. Mutta hallinto- ja talousarkistot ovat
edelleen Sammatissa. Hallinto- ja talousarkistoja pidettiin erillään vuoteen 1985, mistä
eteenpäin ne vuoden 1985 säännön mukaan ovat muodostaneet yhden yhtenäisen
arkiston.
Sammatin arkisto ei enää mahdu Sammatin arkistohuoneeseen, mistä syystä on harkittava
sen siirtämistä. Luonteva paikka sen sijoittamiseen on Hämeenlinnan maakunta-arkisto,
missä Sammatin vanhin arkisto jo on. Luontevaa olisi myös siirtää selvä ehyt kokonaisuus,
esimerkiksi kappeliseurakunnan ajan arkisto. Sata vuotta vanhempi aineisto otetaan
Maakunta-arkistoon säilytykseen ilman korvausta, sitä nuorempi aineisto säilytetään
maakunta-arkistossa n. 20€/vuosi/arkistohyllymetri. Kappeliseurakuntana olon ajalta
nuorempaa aineistoa on ehkä n. viisi hyllymetriä.
Puheenjohtajan esitys: Sammatin alueneuvosto esittää, että Sammatin arkistosta
siirretään Hämeenlinnan Maakunta-arkistoon Sammatin Karjalohjan kappeliseurakuntana
olon aikainen hallinto- ja talousarkisto vuoteen 1950 asti.
Perustelut:
1) kappeliseurakunta-aikainen arkisto asti muodostaa yhtenäisen arkiston,
2) arkisto on hyvin järjestetty ja helposti työstettävissä siirtämistä varten,
3) Maakunta-arkistossa aineisto on yleisön käytettävissä.
Muutoin Sammatin arkiston toivotaan jäävän sijoitetuksi Sammattiin viraston
arkistohuoneeseen Lohjan arkiston alaosastona.
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Alueneuvosto esittää myös että se järjestetään arkistosäännön mukaisesti myös niiltä osin
kuin se on vielä itsenäisen seurakunnan ajalta ja siitä eteenpäin järjestämättä.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Sammatin alueseurakunnan työntekijät ovat tehneet mittavan työn pastori Raili Rantasen
johdolla arkiston läpikäynnissä, siivoamisessa ja järjestämisessä luovutusta varten. Tämä
on kirkkoneuvoston hyvä tietää.
Alueneuvoston esitys on hyvin perusteltu ja vastaava työ odottaa edessä myös muitakin
seurakunnan arkistoja. Kantaseurakunnan osalta voidaan myös todeta sekä
järjestämistarve että tilanpuute. Tämän lisäksi Hämeenlinnan maakunta-arkistossa
kappeliseurakunta-ajan talous- ja hallintoarkisto muodostaisi yhtenäisen kokonaisuuden
tutkijoiden käyttöön.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Sammatin talous- ja hallintoarkisto
siirretään Hämeenlinna maakunta-arkistoon Karjalohjan kappeliseurakunnan ajalta vuoteen
1950 asti.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirkkovaltuusto 31.5.2016
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Sammatin talous- ja hallintoarkisto
siirretään Hämeenlinna maakunta-arkistoon Karjalohjan kappeliseurakunnan ajalta vuoteen
1950 asti.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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27. 71. HENKILÖSTÖSIHTEERIN VIRAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN
TALOUSSUUNNITTELIJAKSI
Lohjan seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön tehtävänkuvia on tarkistettu
pääkirjanpitäjän eläkkeelle siirtymisen johdosta. Pääkirjanpitäjän virkaa ei täytetä, vaan
tehtävien hoito järjestetään talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön tehtäväjakoa
tarkistamalla. Kirkon palvelukeskuksen asiakkuuden myötä talous- ja henkilöstöhallinnon
työntekijöiden tehtävät ovat muuttuneet merkittävästi, koska vastuu varsinaisesta
kirjanpidosta ja palkanlaskennasta on siirtynyt Kirkon palvelukeskukselle.
Suurin osa pääkirjanpitäjän nykyisistä kirjanpidon ja talousseurannan tehtävistä siirtyy
henkilöstösihteeri Outi Virtasen tehtävänkuvaan. Lisäksi tehtävään kuuluu tilinpäätöksen ja
talousarvion valmisteluun liittyviä tehtäviä, joita Outi Virtanen on käytännössä hoitanut jo
vuodesta 2014 lähtien. Tehtävä sisältää edelleen myös henkilöstöhallinnon töitä sekä Kipayhteyshenkilön tehtävät.
Henkilöstösihteeri Outi Virtasen tehtävän sisältö painottuu jatkossa enemmän
taloushallinnon tehtäviin. Tästä johtuen on tarkoituksenmukaista muuttaa viran nimike
sekä viranhaltijan esimies. Parhaiten tehtävän nykyistä sisältöä kuvaa taloussuunnittelija –
nimike, joka on yleisesti käytössä seurakunnissa. Koska taloushallinto on hallintojohtajan
vastuualuetta, taloussuunnittelijan esimiehenä toimii hallintojohtaja.
Tehtävänkuvan muutoksesta on kuultu Outi Virtasta yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.
Viran tehtävänkuvaus on päivitetty kehityskeskustelun yhteydessä.
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se muuttaa henkilöstösihteerin viran
nimikkeen taloussuunnittelijaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
***************************
Kirkkovaltuusto 31.5.2016
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se muuttaa henkilöstösihteerin viran
nimikkeen taloussuunnittelijaksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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28.100. LOHJAN SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2023
Seurakunnan strategiaprosessi käynnistettiin vuonna 2013, jolloin tehtiin huomattava
taustatyö ja kartoitus. Edellisellä vaalikaudella oli selkeä käsitys siitä, että vuonna 2015
toimintansa aloittavalla kirkkovaltuustolla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa seurakunnan
strategiaan.
Varsinaiseen strategiseen työskentelyyn päästiin vasta syksyllä 2015 uuden hallintojohtajan
aloitettua tehtävässään viime vuoden syyskuussa. Kirkkoneuvosto
perusti
25.8.2015
(122 §) työryhmän valmistelemaan seurakunnan strategiaa. Työryhmä koostui seuraavista
henkilöistä:
Anna-Mari Kaskisen pj, varajäsen Birgitta Silvennoinen
Heimo Yrjönsalo, varajäsen Saila Sutinen
Kirsi Oksanen, varajäsen Jari Väre
Maarit Makkonen, varajäsen Rolf Oinonen
Irja Salonen, varajäsen Jorma Kaira
Kauko Pohjonen, varajäsen Veera Ruti
Harri Lylylahti, varajäsen Raimo Friberg
kirkkoherra ja hallintojohtaja toimivat virkansa puolesta työryhmän jäseninä ja
valmistelijoina
Työryhmä perehtyi sekä kirkon strategiaan että aikaisemman strategiatyön pohjalta
olevaan materiaaliin ja kirkkovaltuusto osallistui syksyllä 2015 strategiaseminaariin.
Työryhmä on pyytänyt eri tehtäväalueita ja alueneuvostoja ottamaan kantaa tuotettuun
materiaaliin valtuustoseminaarissa saatujen palautteiden pohjalta, työskentelyyn ovat
osallistuneet sekä luottamushenkilöt että työntekijät. Strategityöryhmä on kokoontunut
kuusi kertaa. Saadun palautteen ja materiaalin perustella voidaan todeta, että eri
tehtäväalueilla on jo suuntauduttu niin suunnitelmissa kuin toiminnassa nykyisen
hyväksymättömien linjausten mukaisesti. Työryhmässä on seurakunnan ylästrategia
hioutunut kahdeksi kuvaksi:
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Samanaikaisesti
eri tehtäväalueilla on valmisteltu näihin painopisteisiin ja
toimintaperiaatteisiin sitoutunutta strategiaa. Työskentelyllä on ollut jo oma vaikutuksensa
toiminnan
suunnitteluun.
Seurakunnan
henkilöstöstrategian,
hautatoimen
ja
kiinteistötoimen strategioiden voidaan katsoa olevan jo sisällöllisesti valmiita. Kuitenkin
tässä vaiheessa on tarkoituksenmukaista hyväksyä seurakunnan päästrategia, jotta
tukitoimien ja toiminnan strategiat voidaan oikealla tavalla integroida yhteen ja saada niistä
yhdenmukaiset myös esitystavaltaan. Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy strategian, voivat
työntekijät huomioida vuoden 2017 talousarviosuunnittelussa hyväksytyn strategian ja
linjata toiminnan suuntaa sen mukaisesti.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hyväksyy yllä olevat kuvat Lohjan
seurakunnan strategiaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
****************************************
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Kirkkovaltuusto 31.5.2016
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hyväksyy yllä olevat kuvat Lohjan
seurakunnan strategiaksi.
Käsittely:
Asiasta käydyn keskustelun aikana kirkkovaltuusto teki seuraavat muutokset
strategiakuvaan nro 2:
1) Toimintaperiaatteiden järjestystä muutetaan siten, että ylimpänä on Toimintamme
perustuu Sanaan ja sakramentteihin. Muilta osin järjestys säilyy ennallaan.
2) Nuolen sisällä olevaan tekstiin lisätään johtokunnat. Täydennetty teksti kuuluu
seuraavasti: Työalojen, alueneuvostojen, johtokuntien ja toimikuntien ohjaava
työskentely.
Lisäksi esitettiin, että strategiakuvat käännetään ruotsin kielelle. Esitystä kannatettiin.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä strategiakuvat tehtyjen muutosten jälkeen.
Lisäksi päätettiin, että strategiakuvat käännetään ruotsin kielelle.
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ILMOITUSASIAT
1. Kirkkoherra Juhani Korte kertoi, että Lohjan seurakunnassa toimitetaan piispantarkastus
23.-26.3.2017 (vko 12). Tarkastuksen valmistelut ovat käynnissä. Suunnitelmien mukaan
ohjelmaan sisältyy myös luottamushenkilöiden tapaaminen sekä vierailu alueseurakunnissa.
Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi ilmoitusasian tiedoksi.

30.

MUUT ASIAT
1.
Sitoutumattomat yli rajojen valtuustoaloite
Anna-Mari Kaskisen esitti sitoutumattomat yli rajojen – valtuustoryhmän puolesta
seuraavan valtuustoaloitteen:
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
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ja innostusta tiedotustoiminnan osalta, ja jotka on tärkeä ottaa mukaan suunnitteluun ja
toteutukseen.
Lohjalla 31.5.2016
Lohjan seurakunnan Sitoutumattomat yli rajojen –valtuustoryhmä

2. Terveiset kirkolliskokouksesta
Anna-Mari Kaskinen kertoi terveiset kirkolliskokouksesta.
Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi.

31.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:15.
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