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Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 30 päivää alkaen 30.3.2015
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KOKOUSKUTSU
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 24.3.2015 alkaen
kello 18.30 Mäntynummen seurakuntatalossa, Mäntynummentie 17, 08500
Lohja
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
18. Kokouksen avaus ja alkuhartaus
19. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
20. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
21. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
22. Nordkalk Oy Ab:n ja Lohjan seurakunnan välinen maanvuokrasopimus
23. Pusulan alueseurakuntaan sijoittuvan II kappalaisen vaali
24. Lisämäärärahaesitys vuoden 2015 talousarvioon
25. Ilmoitusasiat
26. Muut asiat
27. Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen
Lohjalla 18.3.2015

Anna-Mari Kaskinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kokouskutsu on seurakunnan ilmoitustaululla yleisesti nähtävänä 18.-24.3.2015

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja Anna-Mari Kaskinen toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.
Alkuhartaus todettiin pidetyksi kokousta edeltävässä valtuustoseminaarissa.

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 28 varsinaista ja 4
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.
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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 30.3.2015 ja ilmoittaa
pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 25.329.4.2015.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja valita
pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Merja Eräpolun ja Jaakko Heinon.

21.

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

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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NORDKALK OY AB:N JA LOHJAN SEURAKUNNAN VÄLINEN
MAANVUOKRASOPIMUS
Lohjan seurakunnalla ja Nordkalk Oy Ab:lla on ollut voimassa vuodesta 2003 lukien
maanvuokrasopimus, jolla Lohjan seurakunta on vuokrannut Nordkalkin käyttöön
kaivoksen apualueeksi noin 59.000 m2 suuruisen maa-alueen Tytyrin kaivosalueella
(tontit 444-5-203-2 ja 444-466-1-30). Kyseisen alueen pääasiallinen käyttötarkoitus on
sopimuksessa ollut kalkkikiven ja sivukiven louhiminen tuotantokäyttöön. Koska on
ilmennyt tarvetta laajentaa alueen käyttötarkoitusta ja lisätä alueen rakennusoikeutta,
on sopimusta ollut tarpeen täsmentää erityisesti vuokran määrän osalta.
Vuokrasopimuksen tarkistamisesta neuvoteltiin kesän ja syksyn 2014 aikana ja asia oli
esillä kirkkoneuvostossa 16.9.2014/ §176. Seurakunnan puolelta sopimusluonnosta
valmisteltiin yhdessä seurakunnan avustajana toimineen asiantuntijajuristin kanssa.
Neuvosto ei hyväksynyt esitettyä uutta sopimusta vuokratason osalta (22.500 €/vuosi),
vaan lähetti asian jatkovalmisteluun. Vuokraa pidettiin liian alhaisena ottaen huomioon
muun muassa Lohjan kaupungin mittavat suunnitelmat alueelle rakennettavasta
Elämyskaivosmuseosta. Kaupunki päätti joulukuussa kuitenkin luopua toistaiseksi ko.
hankkeen toteuttamisesta.
Tämän jälkeen asiasta on käyty uudet neuvottelut Nordkalk Oy Ab:n kanssa 8.1.2015 ja
19.1.2015. Lohjan seurakuntaa neuvotteluissa edustivat vt. hallintojohtaja Katri
Lahtiluoma, kirkkoherra Juhani Korte sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Paul
Packalén.
Neuvotteluissa päädyttiin esittämään alueen uudeksi vuokraksi 55.000 euroa vuodessa.
Vuokran tarkistamisen perusteena on maa-alueen käyttötarkoituksen laajentuminen
siten, että aluetta käytetään myös Kone Oyj:n hissien tuotekehitys- ja koetoimintaan.
Lisäksi Lohjan kaupungin suunnitelmissa on edelleen rakentaa uusi katuyhteys Tytyrin
kaivosmuseoon sekä pysäköintialue. Sopimuksen mukaan Nordkalk Oy Ab vuokraa
tarvittavat alueet edelleen Kone Oyj:lle ja Lohjan kaupungille. Lisäksi on sovittu, että jos
rakennusalueena käytettävä maa-ala laajenee tai siihen tulee lisää Nordkalk Oy Ab:n
hyödyntämää rakennusoikeutta, voidaan vuokraa erikseen sopien tarkistaa.
Uusi sopimus on voimassa 31.12.2063 asti.
Alueen tulevaan käyttöön liittyen kirkkoneuvosto on jo aikaisemmin antanut Nordkalk
Oy Ab:lle/Kone Oyj:lle luvan aloittaa hankkeeseen liittyvien hissikuilujen louhintatyöt.
Käydyissä neuvotteluissa sovittiin, että Kone Oyj saa aloittaa myös maanpäälliset
rakennustyöt välittömästi, vaikka uuden sopimuksen voimaantulo hallintokäsittelyn
vuoksi viivästyy. Myös Lohjan kaupungille on annettu lupa aloittaa tien rakentamiseen
liittyvät metsänraivaustyöt välittömästi.

Kirkkolain 14: 4 §:n mukaan kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden

vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos
vuokra-aika on yli 10 vuotta.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Vuokrasopimus allekirjoitetaan tuomiokapitulin päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Uusi
sopimus tulee voimaan allekirjoittamisen jälkeen.
LIITTEET

1

Vuokrasopimus

2

Liitekartta

Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy Nordkalk Oy Ab:n ja Lohjan seurakunnan välisen
maanvuokrasopimuksen
2. alistaa päätöksen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

------------------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1. hyväksyä Nordkalk Oy Ab:n ja Lohjan seurakunnan välisen
maanvuokrasopimuksen
2. alistaa päätöksen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Käsittely:
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Paul Packalén kertoi Nordkalk Oy:n kanssa
käydyistä maanvuokrasopimusneuvottelujen vaiheista.
Yleiskeskustelun päätteeksi kirkkovaltuuston jäsen Birgitta Silvennoinen teki muutetun
päätösehdotuksen koskien maanvuokrasopimuksen vuokra-aikaa siten, että vuokra-aika
on 50 vuoden sijaan 10 vuotta. Jäsen Kauko Pohjonen kannatti muutosehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kirkkoneuvoston päätösesityksestä poikkeava
ja kannatettu vastaehdotus, on asiasta äänestettävä.
Hyväksyttiin äänestystavaksi sihteerin suorittama nimenhuutoäänestys.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Hyväksyttiin puheenjohtajan tekemä äänestysehdotus, jonka mukaan esityslistassa
olevaa kirkkoneuvoston päätösesitystä kannattavat äänestävät ”JAA” ja Birgitta
Silvennoisen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ”EI”.
Suoritetussa äänestyksessä kirkkoneuvoston päätösesitys sai 28 JAA –ääntä ja Birgitta
Silvennoisen ehdotus sai 4 EI –ääntä. Näin ollen äänestyksen voitti kirkkoneuvoston
tekemä esitys. Äänestystulos on pöytäkirjan liitteenä.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen
1. hyväksyä Nordkalk Oy Ab:n ja Lohjan seurakunnan välisen
maanvuokrasopimuksen
2. alistaa päätös Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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PUSULAN ALUESEURAKUNTAAN SIJOITTUVAN II KAPPALAISEN VAALI
Lohjan seurakunnassa on ollut haettavana Pusulan alueseurakuntaan sijoittuva II
kappalaisen virka. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli julisti viran haettavaksi
18.11.2014. Hakuaika virkaan päättyi 18.12.2014. Määräaikaan mennessä virkaa haki
yhteensä viisi henkilöä, joista kaksi perui hakemuksensa ennen tuomikapitulin
lausuntoa.

Kirkkojärjestyksen 6:15-16 §:n mukaan kappalaisen viran hakuajan päätyttyä

tuomiokapitulin tulee viivytyksettä tehdä päätös hakijoiden kelpoisuudesta virkaan ja
antaa hakijoista seurakunnalle lausunto. Tuomiokapituli lähettää seurakunnalle
kappalaisen viran kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden hakemukset ja oman
lausuntonsa. Tämän jälkeen kirkkovaltuusto valitsee virkaan jonkun niistä hakijoista,
jotka tuomiokapituli on todennut kelpoisiksi virkaan. Valinta suoritetaan vaalilla.
Kirkkovaltuuston päätöksen saatua lainvoiman tuomiokapituli antaa
viranhoitomääräyksen virkaan valitulle. Jos äänet kappalaisen vaalissa ovat menneet
tasan, tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen jollekin eniten ääniä saaneista
hakijoista.
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on 3.2.2015 pitämässään istunnossa päättänyt
Lohjan seurakunnan II kappalaisen viran hakijoiden kelpoisuudesta virkaan sekä
antanut oman lausuntonsa hakijoista. Kapituli on päätöksessään todennut, että II
kappalaisen virkaa hakeneet Riihimäen seurakunnan kappalainen Hannele Lehtinen,
Lohjan seurakunnan vt. kappalainen Sampo Luukkonen ja Kuopion Kallaveden
seurakunnan II kappalainen Raili Rantanen ovat kelpoisia virkaan ja täyttävät myös
viran kielitaitovaatimuksen.
Kaikki kolme ehdokasta kutsuttiin henkilökohtaiseen haastatteluun. Hannele Lehtinen
ilmoitti olevansa estynyt tulemaan haastatteluun ja perui samalla hakemuksensa.
Lohjan kirkkoneuvoston asettama haastattelutyöryhmä (Juhani Korte, Katri Lahtiluoma,
Jussi Erkintalo, Helinä Kerko, Kirsi Oksanen, Kaisa Aarnio) haastatteli Sampo Luukkosen
ja Raili Rantasen maanantaina 9.3.2015. Haastattelussa olivat läsnä tarkkailijoina myös
Pusulaa edustavat kirkkovaltuuston jäsenet Merja Eräpolku ja Jorma Kaira.

Sampo Luukkonen (s. 1979) on valmistunut teologian maisteriksi ja vihitty papiksi

vuonna 2005. Pastoraalitutkinnon hän on suorittanut vuonna 2009 ja seurakuntatyön
johtaminen tutkinnon vuonna 2013. Sampo Luukkonen on työskennellyt Vihdin
seurakunnassa seurakuntapastorina vuodesta 2005 alkaen (n. 9,5 vuotta). Joulukuun
2014 alusta lukien hän on ollut virkavapaalla em. virasta ja toiminut Lohjan
seurakunnan vt. kappalaisena Pusulan alueseurakunnassa. Haastattelussa korostuivat
erityisesti Sampo Luukkosen selkeä motivaatio Pusulan alueseurakunnan perustyöhön ja
sen johtamiseen sekä vuorovaikutustaidot.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Raili Rantanen (s. 1955) on valmistunut teologian kandidaatiksi vuonna 1983 ja sai

lehtorin oikeudet vuonna 1985. Papiksi hänet vihittiin vuonna 1992. Pastoraalitutkinnon
Raili Rantanen on suorittanut 1998, seurakuntatyön johtamisen tutkinnon vuonna 2004
sekä Kirjo II Y koulutuksen vuonna 2011. Raili Rantanen on työskennellyt
seurakuntapastorina vuodesta 1992 lukien ensin Hankasalmen ja sittemmin Kuopion
Kallaveden seurakunnassa ( yhteensä n. 22 vuotta) Toukokuusta 2005 alkaen hän on
toiminut aluekappalaisena Kallaveden seurakunnassa. Ennen pappisvihkimystä (vuosina
1985-1992) Rantanen toimi lehtorina NNKY:n palveluksessa ja Hankasalmen
seurakunnassa. Haastattelussa tuli esille erityisesti Raili Rantasen kokemus ja
osaaminen esimies- ja hallintotehtävissä sekä monipuolisuus.
Suoritettujen haastattelujen ja kokonaisarvion perusteella työryhmän yksimielinen
näkemys on, että Pusulan alueseurakuntaan sijoittuvaan II kappalaisen virkaan soveltuu
parhaiten Sampo Luukkonen.
LIITE

3

Hakijayhteenveto

Käsittely:
Vt. kappalainen Sampo Luukkonen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, se toimittaa Pusulan
alueseurakuntaan sijoittuvaan II kappalaisen vaalin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää toimittaa Pusulan alueseurakuntaan sijoittuvan II kappalaisen
vaalin.
Käsittely:
Vt. kappalainen Sampo Luukkonen poistui kokoussalista tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Jäsen Tuula Tuominen ehdotti II kappalaisen vaalin suorittamistavaksi suljettua
lippuäänestystä.
Hyväksyttiin äänestysmenettely. Sihteeri jakoi äänestysliput.
Hyväksyttiin puheenjohtajan antama äänestysohje, että äänestyslippuun kirjoitetaan
oman ehdokkaan nimi Pusulan alueseurakunnan II kappalaisen virkaan.
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Suoritettiin suljettu lippuäänestys.
Ääntenlaskennan jälkeen puheenjohtaja julisti äänestyksen tuloksen. Äänestyksessä
annettiin 32 ääntä. Äänet jakautuivat seuraavasti Sampo Luukkonen 32 ääntä, Raili
Rantanen 0 ääntä.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen valita Pusulan alueseurakuntaan sijoittuvaan
II kappalaisen virkaan Sampo Luukkosen.
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LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2015 TALOUSARVIOON
Lohjan seurakunnan vuoden 2015 talousarvion hyväksymisen yhteydessä
kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnassa avoinna olevaa hallintojohtajan virkaa ei
täytetä vuonna 2015 (KV 16.12.2014/§50 ). Talousarvioon ei siten varattu määrärahaa
hallintojohtajan viran palkkakuluihin.
Talousarvion hyväksymisen jälkeen hallintojohtajan viran täyttämisen tarpeellisuutta on
arvioitu uudestaan. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 10.2.2015/§17 käsittelyt asiaa
seuraavasti:

LÄHETEKESKUSTELU HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTÖN
MAHDOLLISESTA AIKAISTAMISESTA
Lohjan seurakunnan hallintojohtajan virka on vapautunut 1.9.2014 lukien edellisen
viranhaltijan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. Virka oli avoimessa haussa
keväällä 2014, mutta sopivaa seuraajaa ei löytynyt. Vuoden 2015 talousarvion
laadinnan yhteydessä kirkkoneuvosto päätti, että hallintojohtajan virka jätetään
täyttämättä koko vuodeksi 2015.
Hallintojohtajan tehtäviä on hoitanut toukokuun 2014 alusta lukien
henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma. Avoimen viran hoitaminen omien
virkatehtävien lisäksi on edellyttänyt työjärjestelyjä talous- ja henkilöstöhallinnon
organisaatiossa. Taloushallinnon asiantuntijatehtäviä (mm. talousarvion
laatiminen) on hoitanut henkilöstösihteeri Outi Virtanen.
Hallintojohtajan viran täytön mahdollisesta aikaistamisesta on nyt käyty
keskustelua. Käytäntö on osoittanut, että yhden keskeisen henkilön vajaus
hallinnossa synnyttää kohtuuttoman työmäärän nykyisille viranhaltijoille ottaen
huomioon muutostilanne, jossa Lohjan seurakunta yhä on seurakuntien
yhdistymisen sekä Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen johdosta.
Viran täyttämistä mahdollisimman pian puoltavat muun muassa seuraavat seikat:
1. Talous- ja henkilöstöhallinnon työtaakka on tällä hetkellä erityisen suuri
Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen johdosta. Muutos on
ollut merkittävä ja se edellyttää vielä talous- ja henkilöstöhallinnon
prosessien huolellista läpikäymistä sekä uuden sähköisen järjestelmän
sisäänajoa ja henkilöstön koulutusta.
2. Nykyisessä tilanteessa, jossa henkilöstöpäällikkö toimii myös vt.
hallintojohtajana, viranhaltijan työaika menee päivittäisten hallinnon
asioiden hoitamisen. Tulevaisuuteen suuntaavaan talouden ja hallinnon
kehitystyöhön ei nykyisessä tilanteessa ole mahdollisuutta.
3. Jo yksin henkilöstötyön kokonaisuus (palkka- ja palvelusuhdeasiat,
virka- ja työehtosopimukset, henkilöstön koulutus ja työhyvinvointi,
työsuojeluasiat) ja siihen liittyvä päätöksenteko on Lohjan seurakunnan
kokoisessa organisaatiossa mittavaa.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

24.3.2015
17.3.2015

§

Sivu

24
42

34
65

Vuonna 2014 käynnistyneen strategiatyön valmisteluun olisi hyvä
saada vakinainen viranhaltija mahdollisimman aikaisessa vaiheessa
mukaan.
5. Seurakunnan taloustilanne on tiukentunut viime vuosina. Tästä johtuen
haasteet talouden johtamisen ja suunnittelun puolella ovat suuret.
6. Uusi valtuustokausi on juuri alkanut. Suotavaa olisi, että yhteistyö
uusien valtuutettujen ja vakinaisen hallintojohtajan välillä pääsisi
mahdollisimman nopeasti käyntiin.
Mikäli kirkkoneuvosto päättää aikaistaa hallintojohtajan rekrytointiprosessia, tulisi
kuluvan vuoden palkkakuluja varten tehdä valtuustolle lisämäärärahaesitys.
Aikataulun osalta realistista on, että uusi viranhaltija aloittaisi elo-syyskuussa
2015, joten määräraha tulisi varata yhteensä viiden kuukauden palkkakuluihin.
Käytännössä tämä tarkoittaisi noin 35.000 euron lisämäärärahaa. Palkkakulujen
lisäksi määräraha pitää sisällään myös rekrytoinnista aiheutuvat kulut.
4.

Hakuprosessin aikataulutus voisi olla keväällä 2015 seuraavanlainen:
Maaliskuu: lisämäärärahaesityksen käsittely kirkkoneuvostossa 17.3. ja
päätös kirkkovaltuustossa 24.3.
 Huhtikuu: hakuilmoittelu ja hakuaika.
 Toukokuu: haastattelut, soveltuvuusarvioinnit ja työryhmän esitys
 Kesäkuu: käsittely kirkkoneuvostossa ja valintapäätös kirkkovaltuustossa
2.6.2015
Viran täyttöön liittyviä näkökulmia avataan tarkemmin kokouksessa.


Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun hallintojohtajan viran täyttöprosessin
aikaistamisesta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun ja antoi hyväksynnän hallintojohtajan
viran täyttöprosessin aikaistamiseksi.
Kirkkoneuvosto antoi evästyksenä hallintojohtajan valintaan seuraavia
kriteereitä: Hallintojohtajan on tukitoimen johtavien viranhaltijoiden esimies.
Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla hyvä hallinnon ja talouden tuntemus
sekä kehittämiskyky. Lisäksi hänellä tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot.
Lohjan seurakunnan taloussäännön 6 §:n mukaan kirkkovaltuusto voi muuttaa

hyväksymäänsä talousarviota ja päättää tavoitteen muutoksesta, määrärahan
käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan korottamisesta, alentamisesta,
poistamisesta tai uuden määrärahan myöntämisestä sekä tuloarvioiden muuttamisesta
Tarvittava määräraha hallintojohtajan viran palkkakuluihin sekä rekrytointikuluihin olisi
35.000 €. Summa pitää sisällään viiden kuukauden palkkakustannukset
sosiaalikuluineen sekä ilmoittelukulut ja soveltuvuusarvioinnin kulut. Lisämääräraha
kohdistuu seuraaville tileille:
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Palkkakulut

22.500,00

Eläkekulut

6.300,00

Muut palkan sivukulut

1.200,00

Soveltuvuusarviointi

4.000,00

Lehti-ilmoitukset

1.000,00

Sivu

35
65

Tässä vaiheessa menot suunnitellaan katettavaksi edellisten tilikausien ylijäämistä,
jolloin tilikauden tulos jää 26.641,00 € alijäämäiseksi. Mikäli sijoitustoiminnasta saadaan
kotiutettua voittoa yli budjetissa arvioidun määrän, määrärahan muutos voidaan kattaa
tällä tulonlisäyksellä.
Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
että hallintojohtajan palkka- ja rekrytointikuluihin myönnetään 35.000 euron
lisämääräraha vuoden 2015 talousarvioon. Määräraha kohdennetaan edellä esitetyllä
tavalla ja katetaan edellisten tilikausien ylijäämistä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää myöntää hallintojohtajan palkka- ja rekrytointikuluihin 35.000
euron lisämäärärahan vuoden 2015 talousarvioon. Määräraha kohdennetaan edellä
esitetyllä tavalla ja katetaan edellisten tilikausien ylijäämistä.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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25.

ILMOITUSASIAT
− Kirkkoherra Juhani Korte ilmoitti, että seuraava Valtuustoseminaari on ke
22.4.2015 klo 18.00 Seurakuntakeskuksessa, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja.
Seminaariin kutsutaan myös kaikki alueneuvostojen jäsenet sekä Kutsu 2015 –
teemavuoden vetäjät seurakuntapastorit Erkki Taivainen ja Panu Mäkelä.

26.

MUUT ASIAT
Ei muita asioita.

27.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan.
Kokous päättyi klo 19.45.
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