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Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 13.12.2016
kello 18.30 Seurakuntakeskuksessa, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja
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LOHJALLA 2.12.2016
merk. ANNA-MARI KASKINEN
Anna-Mari Kaskinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kokouskutsu on seurakunnan ilmoitustaululla yleisesti nähtävänä 5.12.-13.12.2016.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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45.

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja Anna-Mari Kaskinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden. Laulettiin uudesta virsikirjasta virsi no 30.

46.

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 KL 7 luvun 4 §:n mukaan on, 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 19 varsinaista ja 8
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.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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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 19.12.2016 ja ilmoittaa
pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 14.12.2016 –
12.1.2017.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja valita
pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Timo Ruohon ja Irja Salosen.
48.

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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KIRKKONEUVOSTON LAUSUNTO KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE
Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt selvitystä Kauko-Antti Pohjosen valitukseen koskien
kirkkovaltuustossa pidettyä V kappalaisen virkavaalia 2.6.2015. Kirkkovaltuuston § 22
liittyvästä päätöksestä hän oli ensin valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi
valituksen 14.9.2016. Hallinto-oikeuden päätös ja valitus ovat liitteinä.
kirkkoneuvoston on perusteltua lausua näkemyksensä asiasta mahdollisimman pian
asian edistämiseksi.
Hallintojohtaja Tarja Virtanen on laatinut alla olevan selityksen:
PÄÄTÖS, JOSTA ON VALITETTU
Helsingin hallinto-oikeuden päätös 14.9.2016 DNo 04072/15/2301, jolla Lohjan kirkkovaltuuston
2.6.2015 § 33 tekemästä päätöksestä tehty valitus on hylätty
VALITTAJA
Kauko Pohjonen
SELITYKSEN ANTAJA Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto
ASIA
SELITYS
Vuoden 2013 alusta lukien Lohjan seurakuntaan liittyvät Nummen, Pusulan, Sammatin ja Karjalohjan
seurakunnat. Nämä lakanneet seurakunnat yhdessä Lohjan kantaseurakunnan kanssa muodostavat
nykyisen Lohjan seurakunnan, jonka osana nykyiset alueseurakunnat toimivat. Valituksenalaisena
olevan valintapäätöksen on tehnyt Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto, jossa on edustajia myös
alueseurakunnista.
Valittaja viittaa jatkovalituksessaan lukuisiin säännöksiin, mm. kirkkojärjestykseen, kirkon
vaalijärjestykseen, hallintolakiin ja lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Viitatut säännökset
liittyvät nyt käsiteltävänä olevaan asiaan enintään löyhästi. Säännösten tarkoituksena on taata
demokratian toteutumiselle kehykset eikä näiden säännösten tulkinnasta ole nyt kysymys.
Kysymys on toisaalta siitä, mikä painoarvo on annettava valtuustoon tai kirkkoneuvostoon
kuulumattoman henkilön saamalle puheenvuorolle. Toisaalta kysymys on siitä, onko puheenvuoron
sallimisella rikottu jotakin säännöstä tai määräystä niin, että se muodostasi kestävän valitusperusteen
kirkollisvalitukselle.
Asiaa ratkaistaessa painoa ei voida antaa sellaisille tosiseikoille, jotka liittyvän puheenvuoron pitäneen
henkilön ammattiyhdistystoimintaan tai hänen virkatehtäviensä alueelliseen painotukseen.
Valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa seurakunnassa. Sen toiminta on järjestetty paitsi kirkkolain –ja
järjestyksen perusteella, myös hallintolain perusteella. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu,
että valtuusto voi ratkaista milloin se on saanut riittävästi tietoa jostakin asiasta ja se voi myös
arvioida mikä painoarvo käytetyille puheenvuoroille on annettava.
Lohjan kirkkovaltuusto on toimivaltansa puitteissa vahvistanut virkavaalin äänestystuloksen ja
valinnut eniten ääniä saaneen ehdokkaan avoinna olevaan virkaan. Valittaja ei ole tuonut esille
sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aihetta epäillä päätöksen laillisuutta. Jatkovalitus on hylättävä ja
Lohjan kirkkovaltuuston 2.6.2016 tekemä päätös pidettävä voimassa.
Virkavaalin lainvoimaisuuden pitkittyessä seurakunnan pappisvirkojen täyttäminen on väliaikaisella
pohjalla, ja toiminnan kehittäminen vaikeutuu. Väliaikaisratkaisuista pysyvämpiin ratkaisuihin
pääsemiseksi Lohjan seurakunta toivoo, että asian käsittely sujuisi mahdollisimman nopeasti.
Lohjalla, 25.10.2016
LOHJAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
Juhani Korte
kirkkoherra

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Tarja Virtanen
hallintojohtaja

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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Käsittely:
Arja Penttinen, Heikki Marjanen ja Raili Rantanen poistuivat esteellisenä tämän pykälän
käsittelyn ajaksi.
Kirkkoherran päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy yllä olevan esityksen kirkkoneuvoston lausunnoksi ja
lähettää sen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen,
2. Kirkkoneuvosto lähettää lausunnon tiedoksi kirkkovaltuustolle ja Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
***********************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston lausunnon Korkeimmalle hallintooikeudelle.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
50. 185.

§

13.12.2016
25.10.2016

Sivu

50
185

54
237

KIRKKONEUVOSTON JÄSENEN VALINTA
Kirkkovaltuusto on myöntänyt vapautuksen (4.10.2016 § 38) Veera Rutille
luottamustoimesta, koska hän on ottanut vastaan seurakunnan vs. lähetyssihteerin
tehtävät. Hän on kirkkoneuvoston varsinainen jäsen. Hänen varajäsenenään on Merja
Eräpolku. Usein käytäntönä on ollut se, että varajäsen nousee varsinaiseksi jäseneksi ja
hänen tilalleen valitaan varajäsen.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Veera Rutin tilalle varsinaisen
jäsenen ja tarvittaessa hänelle varajäsenen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon Veera Rutin tilalle varsinaisen jäsenen ja
tarvittaessa hänelle varajäsenen.
Päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkoneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Merja
Eräpolun ja hänelle varajäseneksi Tuula Tuomisen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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PÄÄEMÄNNÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN, MÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN
KEITTIÖVASTAAVAN TYÖSUHTEISEEN TOIMEEN JA TOIMEN TÄYTTÄMINEN
Lohjan seurakunnan kiinteistötoimessa on vapautunut pääemännän virka 30.7.2016
lukien.
Pääemännän viran tehtävien hoidon järjestämisestä on käyty keskusteluja kuluneen
syksyn aikana. Niiden pohjalta esitetään, että pääemännän virka lakkautetaan ja
muutetaan työsuhteiseksi keittiövastaavan toimeksi. Tehtävän pääasiallinen sisältö
säilyisi käytännössä ennallaan. Järjestelyt olisivat linjassa kiinteistötoimen siivous- ja
vahtimestaripalveluiden organisaation, tehtävänkuvien ja nimikkeiden kanssa.
Kirkkolain 6:1§ mukaan seurakunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa

tai työsopimussuhteessa seurakuntaan. Virkasuhteella tarkoitetaan julkisoikeudellista
palvelussuhdetta. Virkasuhde on perusteltu tehtävissä, joissa käytetään julkista valtaa.

Tämä tarkoittaa hallintopäätösten tekemistä ja esittelyä. Keittiövastaavan tehtävään ei
sisälly sellaista julkisen vallan käyttöä, joka edellyttäisi virkasuhdetta. Näin ollen virka on
tarkoituksenmukaista lakkauttaa ja muuttaa se työsopimussuhteiseksi toimeksi.
Viran lakkauttamisesta päättää kirkkovaltuusto. Samalla se päättää määrärahan
varaamisesta keittiövastaavan palkkaamiseen toistaiseksi voimassa olevaan
työsuhteeseen.
Keittiövastaavan tehtävästä on laadittu tehtävänkuvaus tehtävän vaativuuden ja
peruspalkan määrittelyä varten. Tehtävänkuvauksen mukaan keittiövastaavan
pääasiallisena tehtävänä on vastata seurakunnan tilaisuuksissa järjestettävistä ruoka- ja
kahvitarjoiluista sekä toimia muun keittiöhenkilökunnan lähiesimiehenä.
Tehtävänkuvauksen perusteella keittiövastaavan tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään
501. Esimiestehtävän johdosta tehtävä sisältää piirteitä myös ylemmistä
vaativuusryhmistä. Pääemännän viran palkkaus on tällä hetkellä 2275,74 €/kk
(vaativuusryhmän 501 vähimmäispalkka 2179,63 € + vaativuusosa 96,11 €). Samaan
vaativuusryhmään kuuluvat myös muun muassa hautaustoimen puutarhureiden
tehtävät, jotka ovat vastaavanlaisia lähiesimiestehtäviä ilman hallinnollista päätös/esittelyvastuuta. Myös euromääräinen peruspalkka on sama. Perusteltua on määritellä
keittiövastaavan palkkaus samalle tasolle.
Keittiövastaavan toimi voidaan täyttää talon sisältä ilman julkista hakua palkkaamalla
siihen pääemännän sijaisuutta hoitanut keittäjä-vahtimestari Johanna Vainio. Hänellä
on ravintola-alan perustutkinto sekä pitkä työkokemus alalta mukaan lukien
lähiesimiestehtävät. Lohjan seurakunnan palveluksessa Johanna Vainio on ollut
vuodesta 2007 lähtien. Hän on hoitanut kiitettävästi monipuolisia keittiön tehtäviä sekä
toiminut myös pääemännän sijaisena ja opastanut muuta keittiöhenkilökuntaa ja
keittiön vapaaehtoisia. Lisäksi hän on kesäkausina toiminut vastaavana emäntänä
Saarikon leirikeskuksessa. Johanna Vainio on antanut suostumuksena tehtävänkuvan
muutokseen.

Asian valmistelija: henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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Keittiövastaavan tehtävänkuvaus

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1.
lakkauttaa pääemännän viran 1.1.2017 lukien
2.
varaa määrärahan keittiövastaavan vakituiseen työsuhteiseen toimeen
1.1.2017 lukien
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää
1.
2.

valita Johanna Vainion keittiövastaavan toimeen 1.1.2017 lukien
edellyttäen, että kirkkovaltuusto varaa toimeen määrärahan
määritellä Johanna Vainion peruspalkaksi 2275,74 €/kk vaativuusryhmässä
501 (vähimmäispalkka 2179,63 € ja vaativuusosa 96,11 €)

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1.
lakkauttaa pääemännän viran 1.1.2017 lukien
2.
varata määrärahan keittiövastaavan vakituiseen työsuhteiseen toimeen
1.1.2017 lukien
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
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____________________________
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52. 200. PÄÄKIRJANPITÄJÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Lohjan seurakunnassa on vapautunut pääkirjanpitäjän virka 1.7.2016 lukien, jolloin
virkaa hoitanut Salme Alestalo siirtyi eläkkeelle. Eläköitymisen yhteydessä
kirkkoneuvosto päätti, että pääkirjanpitäjän virkaa ei täytetä, vaan tehtävien hoito
järjestetään talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön tehtävänkuvia ja tehtäväjakoa
tarkistamalla (KN 12.4.2016/§70). Päätöksen taustalla oli varsinaisen kirjanpidon
siirtyminen Kirkon palvelukeskuksen hoidettavaksi vuoden 2015 alusta lukien.
Muutoksella oli suuri vaikutus pääkirjanpitäjän työn sisältöön.
Suurin osa nykyisistä kirjanpitoon liittyvistä tehtävistä on siirretty Outi Virtasen
hoidettavaksi ja hänen tehtävänimikkeensä on muutettu taloussuunnittelijaksi. Myös
taloustoimiston toimistosihteerit Seija Norja ja Seija Hollo hoitavat osaltaan entistä
laajemmin taloushallinnon tehtäviä.
Koska erillistä pääkirjanpitäjän virkaa ei enää tarvita, on perusteltua, että kyseinen virka
lakkautetaan tarpeettomana.
Viran lakkauttamisesta päättää Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto.
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että pääkirjanpitäjän virka
lakkautetaan 1.1.2017 lukien.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
****************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää lakkauttaa pääkirjanpitäjän viran 1.1.2017 lukien.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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53. 207. KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ VAPAUTTAMINEN
Markus Olin on ilmoittanut muuttaneensa pois paikkakunnalta. Hän on kirkkovaltuuston
3. varajäsen Tulkaa kaikki ryhmästä. Hänen tilalleen nousee 3. varajäseneksi Anna
Kivinen.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
1. että se myöntää Markus Olinille vapautuksen Lohjan seurakunnan
kirkkovaltuuston 3. varajäsenyydestä,
2. merkitsee tiedoksi, että 3. varajäseneksi nousee Anna Kivinen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1. myöntää Markus Olinille vapautuksen Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston 3.
varajäsenyydestä,
2. merkitä tiedoksi, että 3. varajäseneksi nousee Anna Kivinen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
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54. 208. VALMIUSSUUNNITELMA
Valmiussuunnittelun tarkoituksena on kirkkolain 25 luvun mukaisesti turvata
seurakunnan toiminta ja erityisesti sen perustehtävän hoitaminen niin pitkään kuin
mahdollista kaikissa tilanteissa. Tällä tarkoitetaan varautumista niin normaaliolojen
häiriötilanteisiin kuin poikkeusoloihinkin.
Yleiset säännökset varautumisesta poikkeusoloihin ovat valmiuslaissa (2011) sekä
väestönsuojelun osalta lisäksi pelastuslaissa (2011). Pelastuslaissa on säännöksiä, mitä
jokaisen tulee tehdä turvallisuuden ja toimintavalmiuden ylläpitämiseksi.
Puolustustilalaki määrittää valtioneuvoston ja virkamiesten erikoisvaltuudet sekä
kansalaisten velvollisuudet kriisitilanteessa. Valmiuslain ja puolustustilalain säännöksien
tuleminen sovellettavaksi ei ole nykytilanteessa kovin todennäköistä.
Yhteiskunnan häiriötilanteissa korostuu yhteistoiminta eri toimijoiden kesken.
Yhteistoiminta kohdistuu esimerkiksi tilannekuvan muodostamiseen. Häiriötilanteissa on
aktiivisesti tiedotettava tilanteesta, taustoista, eri toimijoiden toiminnasta sekä yleisölle
annettavista toimintaohjeista. Kokonaistilanteesta tiedottaminen on
pelastusviranomaisten asia. Seurakunta kertoo vain omista toimistaan.
Normaaliolojen häiriötilanteet
Normaalioloissa esiintyy erilaisia häiriötilanteita. Lohjalla niitä voivat olla muun muassa:
vakavat suuronnettomuudet, Lohjalla esimerkiksi liikenneonnettomuus
yllättävät tapahtumat nuorten maailmassa
tulipalo omissa tiloissa tai asuintaloissa
pitkäaikaiset häiriöt energianjakelussa ja sähkökatkot
vahingonteko ja ilkivalta uudenlaiset tartuntataudit
Valmiussuunnitelmassa selvitetään toimenpiteet, jotka on tehtävä, jotta Lohjan
seurakunnan hallinto ja toiminta voidaan hoitaa normaalista poikkeavissa olosuhteissa.
Seurakunnan ei tarvitse varautua kaikkeen. Yhteiskunnan tehtävä on varautua
esimerkiksi elintarvikehuollon tai kuljetuslogistiikan häiriöihin ja vastaaviin.
Seurakunnan omaa toimintaa voivat häiritä
henkilöresurssien oleellinen, äkillinen väheneminen
toimitiloissa tapahtuva häiriötilanne kuten vesivuoto, tulipalo tai ilkivalta
työyhteisöä kohdannut kriisi
Seurakuntien varautumisen perustana on kirkkolain 1 luvun säännös kirkon tehtävästä.
Sen mukaan kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii kristillisen
sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Häiriötiloihin ja
poikkeusoloihin varautumista ja valmiussuunnittelun yleisiä periaatteita on kuvattu
Kirkkohallituksen julkaisussa Seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohje. (2013)
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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Liitteenä olevan varsinaisen valmiussuunnitelman lisäksi Lohjan seurakunnassa tehdään
muutakin varautumiseen liittyviä suunnitelmia ja asiakirjoja kuten:
-

vaarojen selvittäminen

-

seurakuntatoiminnan turvallisuusohjeet (=viikkotoiminnan turvallisuus)
o

että toiminta on turvallista niin osallistujan kuin työntekijän kannalta

-

retki- ja leiritoiminnan turvallisuusasiakirjat

-

kiinteistöjen pelastussuunnitelmat

Yllämainitut asiakirjat muodostavat kokonaisuuden.
LIITE
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Valmiussuunnitelma (erillinen)

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy valmiussuunnitelman ja lähettää sen tiedoksi kirkkovaltuustolle
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
***********
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi Lohjan seurakunnan valmiussuunnitelman.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
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____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA
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55. 212. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 10-11/2016
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion
toteutumista 31.10.2016 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on
merkitty miinuksella ja menot plussalla. Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla sekä
rahoituslaskelma ja tase sekä verohallinnolta saatu tieto verotulojen kertymästä
lokakuun loppuun ovat liitteenä.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 78,6 % ja toimintakulujen
osalta 79,1 %. Verotulojen toteutuma lokakuun loppuun on 90,5 %. Koska liitteenä
oleva tuloslaskelma on ajettu 4.11., lokakuun poistot eivät näy tässä tulosteessa.
Verottajalta saadun ennakkotiedon (28.10.) mukaan ennakonpalautukset ja tilitetyn
määrän oikaisut, jotka vähennetään marraskuun tilityksestä, ovat yhteensä 798.910
euroa ja kertyneet jäännösverot ovat yhteensä 325.946 euroa. Puolet kertyneistä
jäännösveroista tilitetään seurakunnalle joulukuun tilityksen yhteydessä ja puolet
seuraavan vuoden helmikuun tilityksen yhteydessä.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto lokakuun osalta on 629.756,57
euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on kirkollisverotuotoissa lisäystä 0,6 %.
Kuitenkin näyttää todennäköiseltä, että talousarvion verotuloarvioon ei päästä.
Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle on
77.607,00 euroa.
Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus helmikuusta 2016 alkaen 2,97 %.
Luvut tarkentuvat kirkkovaltuuston kokouksessa mennessä. Kirkkovaltuustolle esitetään
ajantasaisin tieto.

Asian valmistelija: Outi Virtanen
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta
10/2016 ja esittää sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
**********
LIITTEET

3-6

Päätösesitys:

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä

Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi Lohjan seurakunnan taloudellisen tilanteen 11/2016.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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56. 213. 152. PALVELEVAN PUHELIMEN TOIMINNAN LAKKAUTTAMINEN LOHJALLA
VUODEN 2017 AIKANA
Lohjan seurakunnassa on vuosikymmenten aikana vapaaehtoistyönä järjestetty
Palvelevan puhelimen päivystystoimintaa. Nykyisin päivystäjiä on kahdeksan ja he
päivystävät kolme tuntia viikossa. Vuositasolla lohjalaiset vapaehtoiset päivystävät 156
tuntia. Palvelevan puhelimen toiminnan kustannukset viime vuoden tilinpäätöksessä
olivat 17.967,26 € ja talousarviossa on varattu kuluvalle vuodelle 8.300 €:n määräraha.
Talousarviossa ei ole kohdennettu diakonin työaikaa noin 20 %:ia, joka puolestaan
lisäisi laskennallisia kustannuksia. Ilman työntekijän palkkakustannuksia palvelun
tuottaminen viime vuonna maksoi vuonna 2015 noin 115 €/tunti.
Palvelevan puhelimen toiminnasta tulee kokoukseen kertomaan tarkemmin toiminnasta
vastaava Krista Kallio ja hänen selvityksensä on liitteenä.
Diakoniatyön keskuudessa on pidempään mietitty toiminnan kohdentamista, varsikin
Palvelevan puhelimen toiminnan osalta. Syynä on selkeästi se, että kirkkohallituksen
organisoimana työntekijän aika vaikuttaa menevän enemmälti asioiden hallinnoitiin kuin
varsinaisen asian hoitamiseen. Talousarviosuunnittelun tässä vaiheessa on syytä käydä
kirkkoneuvostossa periaatteellinen keskustelu toiminnan tulevaisuudesta diakoni Krista
Kallion esittämien vaihtoehtojen pohjalta.
LIITE

Palvelevan puhelimen toiminnan lakkauttaminen Lohjalla vuoden 2017
aikana ja tilastot vuodelta 2015

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
käy
lähetekeskustelun.

Palvelevan

puhelimen

toiminnan

lakkauttamisesta

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto kävi vilkkaan lähetekeskustelun ja antoi evästykseksi
diakoniatyölle, että keskitytään paikalliseen työhön ja selvitetään valtakunnallisen
Palvelen Puhelimen jatkoyhteistyö.
************
PALVELEVAN PUHELIMEN TOIMINNAN LAKKAUTTAMINEN LOHJALLA
Kirkkoneuvostossa käydyn lähetekeskustelun ja talousarvioprosessin seurauksena
vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa lähdetään siitä, että Palvelevan puhelimen
päivystys Lohjan seurakunnassa päättyy vuoden 2017 alussa.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
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____________________________
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Toiminnasta vastaava diakoni Krista Kallio on alustavasti informoinut asiasta Lohjalaisia
vapaaehtoisia päivystäjiä ja heidät pystytään ohjaaman joko paikalliseen
sielunhoitotyöhän tai pääkaupunkisedulla toimivan palvelevan puhelimen päivystäjiksi.
Talousarvioon on varattu pieni määräraha päivystäjien työnohjaukseen ja muihin
tukitoimiin. Kirkkoneuvoston on syytä tehdä tässä vaiheessa ehdollinen päätös
paikallisesta toiminnan lakkauttamisesta, jotta se voidaan saattaa kirkkovaltuuston
päätöksen jälkeen tiedoksi Kirkkohallitukseen.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää ehdolla, että talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017
hyväksytään kirkkovaltuustossa seuraavaa:
1. sanoa irti yhteistyösopimuksen Palvelevan Puhelimen toiminnasta Lohjan alueella
ja
2. valtuuttaa kirkkoherran hoitamaan irtisanomistoimenpiteet Kirkkohallitukseen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto vahvistaa kirkkoneuvoston päätöksen Palvelevan Puhelimen toiminnan
lakkauttamisesta Lohjan alueella mikäli vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksytään.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
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HAUTAPAIKKA- JA HAUTAUSPALVELUMAKSUT 2017
Hautapaikkamaksuista päättää kirkkovaltuusto ja hautaustoimen palvelumaksuista
kirkkoneuvosto. Kirkkovaltuusto on päättänyt (16.12.2014 § 45), että
hautapaikkamaksuja korotetaan vähintään 10 % vuodessa, kunnes hautaustoimen kulut
voidaan kattaa valtionavulla ja hautapaikkamaksuilla. Kirkkohallituksen antaman ohjeen
mukaan hautaustoimen maksutuotoilla tulisi kattaa n. 25 % hautaustoimen kuluista.
Viime vuonna Lohjalla maksutuotot kattoivat hautaustoimen kuluista 6,9 %.
Hautapaikkamaksuja esitetään tarkistettavaksi kirkkovaltuuston päätöksen mukaan
n. 10 %. Vastaavat korotukset on tehty myös arkku- ja uurnahaudan hallinta-ajan
jatkamisen hintoihin.
Hautauspalvelumaksu kattaa kaikki hautaukseen liittyvät palvelut, joita ovat haudan
avaus ja peittäminen, haudan peruskunnostus hautauksen jälkeen, vainajan säilytys jne.
Arkkuhaudan lisäpaikan ja uurnahautauksen hintaan esitetään pientä korotusta, samoin
muistolehdon nimilaatan hintaa on tarkistettu vastaamaan laatan hankintakuluja.
Muutoin hautauspalvelumaksuihin ei korotuksia esitetä.
Kirkon tai kappelin vuokraa (300 €) ei peritä ev.lut. seurakuntien jäseniltä.
Sotaveteraanit ja heidän puolisonsa saavat hautaustoimen palvelut maksutta (parihautatai uurnahautapaikka, hautauspalvelumaksu). Lohjalle haudattavien sotaveteraanien ja
heidän puolisonsa tuhkauskulut maksaa seurakunta.
LIITE
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Hautapaikkaoikeudesta ja hautaukseen liittyvistä palveluista
perittävät maksut 1.1.2017 alkaen (luonnos)
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä hautaustoimen palvelumaksut 1.1.2017 alkaen liitteenä olevan
hinnaston mukaan
2. esittää että kirkkovaltuusto hyväksyy hautapaikkamaksut 1.1.2017 alkaen
liitteenä olevan hinnaston mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
***********
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä hautapaikkamaksut 1.1.2017 alkaen liitteenä olevan
hinnaston mukaan.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Lohjalla ____________
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Kirkkovaltuusto
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____________________________
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58. 216. VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA
Työntekijät ovat laatineet ehdotuksen vuoden 2017 talousarvioksi, josta on
käyttötalouden osalta materiaali liitteenä. Ehdotus esiteltiin ja käsiteltiin 25.10.2016
kirkkoneuvostossa, joka antoi seuraavia evästyksiä tarvittavia täsmennyksiä varten.
1. Kotimaalehti + KotimaaPro esitetään tilattavaksi kirkkovaltuuston jäsenille.
2. Palvelevan puhelimen päivystystoiminta Lohjalla siirtyy pääkaupunkiseudun
Palvelevan puhelimen toimintaan.
3. Evankelioimistyön tekstiosa poistetaan ja sisällytetään muihin seurakunnallisiin
työmuotoihin.
Nämä toiveet on otettu huomioon.
Tässä vaiheessa vuoden 2017 budjetti on 30.180 € euroa alijäämäinen.
Vuosikate on positiivinen 570.289 €, mutta suunnitelmanmukaiset poistot, 600.475 €,
vievät tilikauden 2017 talousarvion alijäämäiseksi.
Talousarvioesitys vuodelle 2017 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2017 2019 on kirkkovaltuuston käsiteltävänä 13.12.2016.
LIITE
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Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2017 (2 erillistä liitettä)

Käsittely:
Teknisenä korjauksena lisättiin talousarvioon 4.12 Nuorisotyö oppilaitostyön kohtaan
lause ”Nimetyt työntekijät tekevät yhteistyötä myös Lohjan eri lukioiden kanssa.”
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. vahvistaa ehdotuksen Lohjan seurakunnan vuoden 2017 talousarvioksi ja
vuosien 2018- 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
2. vahvistaa talousarvion sitovuustason siten, että toimintakate on sitova
3. kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden
tehtäväaluetasolla. Investointiosan summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto.
4. vahvistaa Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2017.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*************

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1. vahvistaa ehdotuksen Lohjan seurakunnan vuoden 2017 talousarvioksi ja
vuosien 2018- 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
2. vahvistaa talousarvion sitovuustason siten, että toimintakate on sitova
3. kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden
tehtäväaluetasolla. Investointiosan summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto.
4. vahvistaa Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2017.
Käsittely:
Kirkkovaltuusto kävi läpi Lohjan seurakunnan vuoden 2017 talousarvion ja vuosien
2018-2019 toiminta- ja taloussuunnitelman.
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti tehdä seuraavat muutokset toimintasuunnitelmaan
teknisenä korjauksena:
 s. 14 kohta 3.2. Kirkkovaltuusto: Poistaa lause ”Lisäksi kirkkovaltuuston jäsenille
Kotimaa -lehden tilauksista luovutaan.”
 s. 14 kohta 3.3 Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto valitsee jäsenet toimikuntiin.
 s. 19 kohta 4.1 Jumalanpalveluselämä: Sammatissa ja Nummella
jumalanpalvelusta vietetään kello 10, Pusulassa ja Karjalohjalla kello 12.
Karjalohjan ja Sammatin alueneuvostot ovat päättäneet ajankohtien
vuorottelusta klo 10 ja klo 13 sijaan klo 12 alueseurakuntien kirkkojen välillä.
 s. 21 kohta 4.4 Aikuistyö: Ensimmäisen lauseen jälkeen lisätään seuraava lause:
”Pienryhmätoiminta, kuten raamattu- ja rukouspiirit sekä kodeissa pidettävät
tilaisuudet täydentävät ja syventävät jumalanpalveluselämää ja ovat tärkeä osa
aikuistyötä.”
 s. 21 kohta 4.4 Aikuistyö: Toiminnan sisällön muutokset toisen kappaleen
loppuun lisätään lause: ”Toimintaa kehitetään yli kantaseurakunta- ja
alueseurakuntarajojen.
 s. 21 kohta 4.4 Aikuistyö: Toiminnan sisällön muutokset neljännen kappaleen
toiseksi viimeiseksi lauseeksi lisätään: ”Yhteistyötä tehdään myös muiden
Lohjalla toimivien kristillisten seurakuntien kanssa.”
 s. 23 kohta 4.6 Tiedotus ja viestintä: Tavoitteet vuodelle 2017 lisätään
numeroksi 5: ”Seurakuntalaisia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti
tiedotuksen ja viestinnän kehittämiseen ja toteuttamiseen.” Tavoite no 5
muutetaan numeroksi 6.
Päätös:
Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen ja siihen tehdyt tekniset
korjaukset ja lisäykset.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA
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Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
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ILMOITUSASIAT
Päätösasia:
 Kirkkovaltuuston vuoden 2017 kokouspäivät: 17.1., 6.6., 26.9., 28.11.2017.
 Rovastikunnallinen valtuustoseminaari la 11.2.2017 klo 9-15 Seurakuntakeskuksen
salissa, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja.
 Piispantarkastusviikko on 20.-26.3.2017.


Vuosi 2017 on Reformaation merkkivuosi. Merkkivuoden suunnittelua varten on
perustettu työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Anna-Mari Kaskinen.

Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

60.

MUUT ASIAT
Päätösasiat:
 Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anna-Mari Kaskinen kiitti valtuutettuja ja
viranhaltijoita kuluneesta vuodesta ja toivotti Rauhallista Joulua ja
Menestyksellistä Uutta Vuotta 2017.


Kirkkoherra Juhani Korte ja hallintojohtaja Tarja Virtanen kiittivät myös
valtuutettuja kuluneesta vuodesta ja toivottivat Siunattua Joulua ja Hyvää Uutta
Vuotta 2017 luovuttaessaan jokaiselle valtuutetulle nimikoidut uudet virsikirjat.



Jäsen Kaisa Aarnio jätti seuraavan aloitteen:

Aloite
Ehdotan, että selvitetään tarve viikkomessun järjestämiseen säännöllisesti
Lohjalla.
Kaisa Aarnio

Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä tiedoksi muut asiat.

61.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.20.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

