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KOKOUSKUTSU
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 9.2.2016
n. kello 19.00 Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja
Kokouksessa käsiteltävät asiat:

8.

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

3

9.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3

10.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

3

11.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4

12.

Karjalohjan alueneuvoston varajäsenen eronpyyntö

5

13.

Pusulan alueneuvoston varajäsenen eronpyyntö

6

14.

Määräaikaisen (3 v.) Ja osa-aikaisen (60 %) rippikoulu- ja perhetyöntekijän viran

8

perustaminen
15.

Ilmoitusasiat

11

16.

Muut asiat

11

17.

Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen

11

Lohjalla 2.2.2016
merk. ANNA-MARI KASKINEN
Anna-Mari Kaskinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kokouskutsu on seurakunnan ilmoitustaululla yleisesti nähtävänä 3.2.2016 – 9.2.2016

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 klo 19:25 ja toivotti läsnäolijat
tervetulleiksi. Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden.

9.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkovaltuuston kokouksen kutsuu kirkkojärjestyksen 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 kirkkolain 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 3
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.

10.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Pöytäkirja tarkastetaan kirkkojärjestyksen 7 luvun 6 §:n mukaan toimielimen päättämällä
tavalla, jollei siitä ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.
Kirkkolain 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 15.02.2016 ja ilmoittaa

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
10.2.2016 – 22.3.2016.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja valita
pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Harri Lylylahden ja Maarit
Makkosen.
11.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Käsittely:
Jäsen Jorma Kaira esitti, että esityslistan kohdan 13 päätösesitykseen lisättäisiin
teknisenä korjauksena kolmas kohta, joka kuuluu seuraavasti:

Kirkkovaltuusto päättää täydentää Pusulan alueneuvoston kokoonpanoa yhdellä
jäsenellä ja valita lisäksi kaksi uutta varajäsentä.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan ehdotetun muutoksen jälkeen
kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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12.198. KARJALOHJAN ALUENEUVOSTON VARAJÄSENEN ERONPYYNTÖ
Karjalohjan alueneuvoston varajäsen Juha Korhonen pyytää eroa tehtävästään
19.11.2015 lähettämässään sähköpostissa. Eronpyyntö perusteluineen on liitteenä.
Kirkkovaltuustolla on mahdollisuus käyttää harkintaansa eron myöntämiseen.
LIITE

6

eronpyyntö

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto lähettää eronpyynnön Karjalohjan alueneuvostolle tiedoksi ja tarvittavia
esityksiä varten valmisteltavaksi ja esittää kirkkovaltuustolle,
1.
2.

että myöntää Karjalohjan alueneuvoston varajäsenelle Juha Korhoselle eron
tehtävästään
valitsee uuden varajäsenen Karjalohjan alueneuvostoon

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------------------------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto
1. myöntää Karjalohjan alueneuvoston varajäsen Juha Korhoselle eron tehtävästään
2. valitsee uuden varajäsenen Karjalohjan alueneuvostoon
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti
1. myöntää Karjalohjan alueneuvoston varajäsen Juha Korhoselle eron tehtävästään
2. valita Olavi Nurmen uudeksi varajäseneksi Karjalohjan alueneuvostoon

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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13.199. PUSULAN ALUENEUVOSTON VARAJÄSENEN ERONPYYNTÖ
Pusulan alueneuvoston varajäsen Suvi Sojanto pyytää eroa tehtävästään 26.11.2015
lähettämässään sähköpostissa, syynä muutto Kantaseurakunnan alueelle. Eronpyyntö
perusteluineen on liitteenä. Alueneuvoston johtosäännössä (1: 3 §) todetaan, että
alueneuvoston
jäsen
säilyttää
vaalikelpoisuutensa,
vaikka
hän
muuttaa
alueseurakunnasta toiseen. Kirkkovaltuustolla on mahdollisuus käyttää harkintaansa
eron myöntämiseen.
LIITE

7

eronpyyntö

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto lähettää eronpyynnön Pusulan alueneuvostolle tiedoksi ja tarvittavia
esityksiä varten valmisteltavaksi ja esittää kirkkovaltuustolle,
1.
2.

että se myöntää Karjalohjan alueneuvoston varajäsen Suvi Sojannolle eron
tehtävästään
valitsee uuden varajäsenen Pusulan alueneuvostoon

Kirkkoherran korjattu päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto lähettää eronpyynnön Pusulan alueneuvostolle tiedoksi ja tarvittavia
esityksiä varten valmisteltavaksi ja esittää kirkkovaltuustolle, että se
1.
2.

myöntää Pusulan alueneuvoston varajäsenelle Suvi Sojannolle eron
tehtävästään
valitsee uuden varajäsenen Pusulan alueneuvostoon

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------------------------------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto
1.
2.

myöntää Pusulan alueneuvoston varajäsenelle Suvi Sojannolle eron tehtävästään
valitsee uuden varajäsenen Pusulan alueneuvostoon

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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Käsittely:
Jäsen Jorma Kaira esitti, että päätösesitykseen lisätään teknisenä korjauksena kolmas
kohta, joka kuuluu seuraavasti:

Kirkkovaltuusto päättää täydentää Pusulan alueneuvoston kokoonpanoa yhdellä
jäsenellä ja valita lisäksi kaksi uutta varajäsentä.
Esitys hyväksyttiin.
Täydennetty päätösesitys:
Kirkkovaltuusto
1. myöntää Pusulan alueneuvoston varajäsenelle Suvi Sojannolle eron tehtävästään
2. valitsee uuden varajäsenen Pusulan alueneuvostoon
3. täydentää Pusulan alueneuvoston kokoonpanoa yhdellä jäsenellä ja valitsee lisäksi
kaksi uutta varajäsentä

Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti
1.
2.

myöntää Pusulan alueneuvoston varajäsenelle Suvi Sojannolle eron tehtävästään
valita Tuulikki Timgren-Lillukkamäen Suvi Sojannon tilalle Marjatta Lahtisen
varajäseneksi
3. täydentää Pusulan alueneuvoston kokoonpanoa yhdellä jäsenellä ja valita uudeksi
varsinaiseksi jäseneksi Jan-Erik Strömbergin ja hänen varajäseneksi Erkki
Hartikaisen sekä Yrjö Liljan uudeksi varajäseneksi Ari Piipon

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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14. 207. MÄÄRÄAIKAISEN (3 v.) JA OSA-AIKAISEN (60 %) RIPPIKOULU- JA
PERHETYÖNTEKIJÄN VIRAN PERUSTAMINEN
Kuluneen syksyn aikana kasvatuksen sektorilla on keskusteltu mahdollisuudesta
perustaa Lohjan seurakuntaan kokeiluluonteisesti kolmen vuoden määräaikainen ja osaaikainen (60 %) rippikoulu- ja perhetyöntekijän virka. Taustalla on kasvanut/kasvava
resurssitarve rippikoulutyössä sekä toimintaympäristön muutokset varhaiskasvatuksen
työalalla, jotka tulevaisuudessa lisäävät tarvetta suunata lastenohjaajien työpanosta
perinteisen päiväkerhotyön ohella myös perheitä kokonaisuudessaan palveleviin
toimintamuotoihin.
Kokeilu antaisi mahdollisuuden saada rippikoulutyöhön tarvittavia lisäresursseja sekä
samalla tarkastella käytännössä perhetyöntekijän tehtävän soveltumista kasvatuksen
kokonaiskenttään.
Kyse on yksittäisestä kokeilusta, jossa on otettu huomioon
molempien työalojen työvoimatarve ja tehtävään siirrettävän ominaisuudet ja tilanne.
Koska kyseessä on kokeilu, virka on tarkoituksenmukaista täyttää ensin yhdeksi
vuodeksi, jonka jälkeen järjestelyn toimivuutta arvioidaan osapuolten kesken ja
päätetään jatkotoimista.
Rippikoulu- ja perhetyöntekijän määräaikaisesta virasta on laadittu tehtävänkuvaus,
joka on esityslistan liitteenä. Tehtävänkuvauksen mukaan rippikoulu- ja
perhetyöntekijän keskeisenä tehtävänä on toimia rippikoulutyöstä vastaavan papin
apuna rippikoulujen käytännön järjestelyissä sekä opettajana 2-3 rippikoulussa
vuodessa. Lisäksi tehtävänä on osallistua perhetyöhön ja päivähoitoyhteistyöhön.
Virkasuhde on tarkoituksenmukainen tehtävän sisällön ja hengellisen luonteen
perusteella. Virkasuhde mahdollistaa työajattomuuden, joka tuo joustavuutta leirityön
sekä ilta- ja viikonlopputyön järjestelyihin.
Viran pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva kirkollinen tutkinto. Virka sijoittuu
vaativuusryhmään 501 (peruspalkka 2.165,22 euroa/kk).
Peruste viran määräaikaisuudelle on muutokset toimintaympäristössä ja siitä aiheutuva
toimintojen uudelleenorganisointi.
Määräaikaisen, osa-aikaisen rippikoulu- ja perhetyöntekijä viran perustamista puoltavat
seuraavat seikat:
 Rippikoulutyöstä vastaavan pastorin työaikaa kuluu vuoden aikana paljon
rippikoulutyön hallinnollisiin rutiinitehtäviin, joihin ei tarvita teologin koulutusta, näin
ollen papin työaikaa vapautuisi rippikoulutyön sisällön suunnitteluun ja myös kirkollisiin
toimituksiin.
 Kirkon rippikoulutyössä on käynnistymässä Rippikoulusuunnitelma 2017 -prosessi,
joka tähtää rippikoulusuunnitelman uudistamiseen. Rippikoulutyöstä vastaava pappi
osallistuu

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
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____________________________
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uudistukseen liittyvään koulutukseen vuonna 2016 - 2017. Näin ollen papin työaikaa
kuluu lähivuosina myös ko. uudistuksen läpiviemiseen Lohjan seurakunnassa.
 Toimintaympäristön muutokset ja taloustilanteen kiristyminen synnyttävät tarpeen
lisätä tulevaisuudessa työalojen välistä joustavuutta ja työntekijöiden liikkuvuutta yli
työalarajojen. Varhaiskasvatuksen kenttä on vuosi vuodelta tullut monipuolisemmaksi ja
haasteellisemmaksi. Perinteisen päiväkerhotyön rinnalle on tullut/tulossa entistä
enemmän muita, koko perhettä palvelevia toimintamuotoja, jotka usein ajoittuvat
iltoihin ja viikonloppuihin. Kokeilu antaisi mahdollisuuden tarkastella laaja-alaisen
perhetyöntekijän viran tehtävien soveltumista varhaiskasvatuksen kenttään. Järjestely ei
juurikaan lisää henkilöstökustannuksia, koska virkaan siirtyisi talon sisältä lastenohjaaja
Katja Vesanen. Vastaavan määräajan hän olisi työvapaalla lastenohjaajan toimesta.
Asiasta on käyty useita keskusteluja, joissa mukana ovat olleet kirkkoherra Juhani Korte,
henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Elina Kaarto,
vs. johtava nuorisotyönohjaaja Mirja Luodes, rippikoulutyöstä vastaava pappi Horst
Gripentrog sekä lastenohjaaja Katja Vesanen. Lisäksi asia on ollut esillä nuorisotyön
jaostossa. Katja Vesanen on antanut suostumuksensa määräaikaiseen virkaan
siirtymisestä.
Uuden viran perustamisesta päättää kirkkovaltuusto.
Kirkkolain 9:3§:n mukaan
päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja
enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa
(määräenemmistö).
Lapsivaikutusten arviointi:
Päätöksellä pyritään entistä paremmin huomioimaan lapsiperheet ja kasvatustyö
kokonaisuutena. Työ eri-ikäisten lasten- ja nuorten kanssa jatkuu, mutta tällä
järjestelyllä vastattaisiin entistä paremmin tämän hetken tilanteeseen ja haasteisiin sekä
lapsiperheiden tarpeisiin.
LIITE
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Tehtävänkuvaus

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1)
Lohjan seurakuntaan perustetaan kolmen vuoden määräaikainen ja osaaikainen (60 %) rippikoulu- ja perhetyöntekijän virka 1.3.2016 lukien
2)
virka sijoitetaan vaativuusryhmään 501 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi
määritellään 2.165,22 €/kk
3)
kirkkoneuvosto valtuutetaan arvioimaan kokeilun toteutumista vuoden kuluttua
ja päättämään sen pohjalta jatkotoimista
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että
1)
Lohjan seurakuntaan perustetaan kolmen vuoden määräaikainen ja osaaikainen (60 %) rippikoulu- ja perhetyöntekijän virka 1.3.2016 lukien
2)
virka sijoitetaan vaativuusryhmään 501 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi
määritellään 2.165,22 €/kk
3)
kirkkoneuvosto valtuutetaan arvioimaan kokeilun toteutumista vuoden kuluttua
ja päättämään sen pohjalta jatkotoimista
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
15.

§

9.2.2016

Sivu

15-17

11

ILMOITUSASIAT

1. Jäsen Inkeri Kangas kertoi terveiset kehitysvammatyön johtokunnan kokouksesta.
Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi ilmoitusasian tiedoksi.

16.

MUUT ASIAT
Sitoutumattomat yli rajojen valtuustoaloite
Jäsen Kauko Pohjonen esitti sitoutumattomat yli rajojen – valtuustoryhmän puolesta
seuraavan valtuustoaloitteen:

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
Jäsen Paul Packalén esitti aloitteeseen lisättäväksi ponnen, että kartoitetaan
yhteistyömahdollisuudet muiden vapaaehtoistyötä tekevien tahojen kanssa.
Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi.
17.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan.
Kokous päättyi klo 20:00.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

