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ALKUHARTAUS
Lohjan seurakunnan kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden.

76.

KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ASIOIDEN
KÄSITTELYJÄRJESTYS
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. todeta läsnä olevat
2. todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. päättää asioiden käsittelyjärjestyksestä.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Todettiin läsnä olevat ja kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Käsittelyjärjestys on esityslistan mukainen.

77.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. valita pöytäkirjantarkistajiksi Esa Keinänen ja Sirkku Lehtonen.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Esa Keinäsen
ja Sirkku Lehtosen.
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78.

HENKILÖSTÖASIA

79.

ERITYISAMMATTIMIEHEN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN
KIINTEISTÖHUOLTOMESTARIKSI JA KIINTEISTÖHUOLTOMESTARIN VALINTA
Kiinteistötoimen erityisammattimies Petri Lindholm irtisanoutui tehtävästään 28.4.2012
lukien, minkä vuoksi kiinteistötoimessa käynnistettiin toimen hakuprosessi.
Tehtävään valittava vastaa mm. kiinteistöjen valvonta- ja hälytyslaitteiden seurannasta
ja niiden käytön/toiminnan opastuksesta muulle huoltohenkilöstölle. Lisäksi valittu
henkilö huolehtii kiinteistöpäällikön alaisuudessa talohuoltokirjojen ohjeistuksen
seurannasta ja huolto- ja korjaustöiden toteutuksesta sekä yhteydenpidosta tarvittaviin
tahoihin. Koska toimen vastuualue on laajentunut ja siihen sisältyy enemmän vastuuta
kuin aiemmin, esitetään erityisammattimiehen nimikkeen muuttamista
kiinteistöhuoltomestariksi.
Hakuilmoitus julkaistiin Länsi-Uusimaa –lehdessä lauantaina 5.5.2012, kirkon
rekrytointisivuilla, KTK Tekniikan Asiantuntijat ry:n työpaikkapankissa sekä
työvoimahallinnon nettisivuilla. Hakuaika päättyi perjantaina 25.5.2012.
Hakuilmoituksen mukaan:
”Kiinteistöhuoltomestari vastaa kiinteistöpäällikön alaisuudessa seurakuntayhtymän
kiinteistöjen pienistä korjauksista, laitteiden ja kalusteiden kunnossapidosta sekä
energiankulutuksen seurannasta. Tehtävään kuuluu myös vastuu kiinteistöjen
rakennusautomaatiosta sekä erilaisista hälytys- ja valvontajärjestelmistä.
Kiinteistöhuoltomestari toimii näiden järjestelmien osalta myös opastavana
vastuuhenkilönä yhtymän muulle huoltohenkilöstölle. Osan vuotta
kiinteistöhuoltomestarin työparina toimii hautaustoimen erityisammattimies.
Seurakuntayhtymällä on käytössä kiinteistökohtaiset atk-pohjaiset talohuoltokirjat.
Työssään kiinteistöhuoltomestarilla on käytössään seurakuntayhtymän huoltoauto. Työt
sijoittuvat koko seurakuntayhtymän alueelle, mutta niiden painopiste on Lohjan
seurakunnan alueella.
Edellytämme, että hakijalla on jokin LVISA-alan ammattitutkinto (putki, ilmastointi,
rakennusautomaatio). Arvostamme käytännön työkokemusta, mutta huomioimme myös
vastavalmistuneet. Lisäksi hakijalla tulee olla riittävät atk-taidot työtehtäviin liittyvien
ohjelmien hallintaa varten. Tehtävän vastuualuetta on mahdollista laajentaa työnantajan
kustantaman koulutuksen myötä.
Palkkaus määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 403
mukaisesti (peruspalkka 2 106,95 €/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan aikaisempaan
työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 %
peruspalkasta. Toimessa on neljän kuukauden koeaika.”
Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 14 hakemusta. Valintatyöryhmä, johon
kuuluvat hallintojohtaja Risto Hämäläinen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma,
kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkola ja kiinteistötoimen sihteeri-työnjohtaja Eeva Hietala,
päätti kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Mikko Lahti (Lohja), Markku Leppämäki
(Bollsta, Raasepori), Antti Mero (Lohja), Jari Nikkanen (Lohja), Kimmo Palenius (Lohja)
ja Mikko J. Prusi (Lohja).
Haastattelut suoritettiin tiistaina 29.5.2012 ja keskiviikkona 30.5.2012.
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Kiinteistöpäällikkö laatii päätösesityksen valintatyöryhmän näkemyksen perusteella.
Esitys tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen.
Myös hakijoiden hakemukset ovat nähtävillä kokouksessa.
LIITTEET 1, 2

tehtävänkuvauslomake
hakijakooste

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. muuttaa erityisammattimiehen tehtävänimikkeen kiinteistöhuoltomestariksi
2. valita kiinteistöhuoltomestarin kokoukseen tuotavan esityksen mukaisesti
3. noudattaa toimen täytössä neljän kuukauden koeaikaa
4. vahvistaa toimen tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi palvelussuhteen alkaessa
2 106,95 €/kk (vaativuusryhmä 403).
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1. muuttaa erityisammattimiehen tehtävänimikkeen kiinteistöhuoltomestariksi
2. valita kiinteistöhuoltomestariksi haastattelutyöryhmän esityksen mukaisesti Jari
Nikkasen ja ensimmäiselle varalle Mikko J. Prusin ja toiselle varalle Markku
Leppämäen
3. noudattaa toimen täytössä neljän kuukauden koeaikaa
4. vahvistaa toimen tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi palvelussuhteen alkaessa
2 106,95 €/kk (vaativuusryhmä 403).
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ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN ESITYS KIRKKOHALLITUKSELLE
LÄNTISEN UUDENMAAN SEURAKUNTAJAON MUUTTAMISEKSI 1.1.2013 ALKAEN
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on käsitellyt istunnossaan 24.5.2012 esitystään
Kirkkohallitukselle Läntisen Uudenmaan seurakuntajaon muuttamiseksi 1.1.2013
alkaen. Ohessa on liitteenä 3 Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjan 5/2012
ote pykälästä 190; Läntisen Uudenmaan seurakuntarakenne: esitys kirkkohallitukselle.
Liitteenä 4 on lisäksi tuomiokapitulin varsinainen esitys.
Kirkkohallitus käsittelee Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin esityksen
täysistunnossaan 8.6.2012.
LIITTEET 3, 4

pöytäkirjanote
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin esitys

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kokouksen keskustelun myötä hallintojohtaja päätti lisätä päätösesitykseen kohdan 2.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedokseen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin esityksen
Kirkkohallitukselle Läntisen Uudenmaan seurakuntajaon muuttamiseksi 1.1.2013
alkaen,
2. saattaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin esityksen edelleen tiedoksi Lohjan
seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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VUODEN 2013 TALOUSARVION LAADINTAOHJE
Talousarvio 2013 ja vuosien 2014-2015 toiminta- ja taloussuunnitelma tulevat
laadittaviksi syksyn 2012 aikana. Lohjan seurakuntayhtymän osalta tilanne on
poikkeuksellinen Länsi-Uudenmaan seurakuntien rakennemuutosprosessiin liittyen.
Vuoden 2013 talousarvioon liittyvät talouden laskelmat laaditaan nykyisen Lohjan
seurakuntayhtymän, Karjalohjan seurakunnan ja Nummi-Pusulan seurakuntayhtymän
talouslukujen pohjalta (tilinpäätös 2011 /talousarvio 2012).
Seurakuntarakenteen muodon vahvistuttua todennäköisesti Kirkkohallituksen 8.6.2012
istunnon jälkeen tulevan organisaation muodostamiseen liittyvät toimielimet tullaan
muodostamaan olemassa olevien rakennemuutos-toimintamallien mukaisesti.
Yhteisen kirkkoneuvoston 24.5.2012 kokouksen yhteydessä pidettiin vuoden 2013
talousarvion laatimiseen liittyvä yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille suunnattu
seminaarityyppinen keskustelutilaisuus, jossa laajenevan seurakuntaorganisaation
talouden kysymyksiä käytiin läpi talousarvion laadintaohjeluonnoksen kautta.
Keskustelun jälkeen ohjeluonnosta on täydennetty sivujen 7 (verotulokertymä 5/2012) ja
8 (kertakohtainen yhdistymisavustus sekä palkkakustannukset) osalta.
Talousarvion laadintaohje viedään tiedoksi myös yhteiselle kirkkovaltuustolle 12.6.2012
kokoukseen, jossa on tarkoitus käydä ohjeen pohjalta keskustelua rakennemuutoksesta
ja siihen liittyvistä talouden kysymyksistä.
Liitteenä olevan talousarvion laadintaohjeen pohjalta tulevan vuoden talousarvion
suuntaviivojen
käsittelyä
jatketaan
syksyllä
2012
käynnistyvän
uuden
seurakuntaorganisaation valmisteluprosessin yhteydessä kokoonpanoissa, joissa
mukana ovat myös Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakuntien keskeiset
luottamushenkilöt ja viranhaltijat.
Talousarvion käsittelyprosessin aikataulu tulee olemaan aiemmista vuosista poikkeava
ja ajoittumaan todennäköisesti tiiviisti vuoden 2012 loppupuolelle.
LIITE 5

talousarvion laadintaohje (erillinen)

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeen tulevan uuden
seurakuntaorganisaation talousarvion laadinnan pohjadokumentiksi,
2. antaa vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeen tiedoksi yhteiselle
kirkkovaltuustolle.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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VALTUUSTOALOITTEET
Vuoden 2011 tilinpäätöksessä todettiin seuraavat aloitteet
1. Valtuutettu Jari Väre esitti Työväen kirkkoväen puolesta seuraavan aloitteen
yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen kokouskutsu ja asialista ilmoitettaisiin
paikallislehdessä ja samalla mainittaisiin, että tilaisuus on avoin yleisölle.
2. Valtuutettu Paul Packalén esitti seuraavan aloitteen
Pyhän Laurin kirkkomaan sankarihauta muistomerkkeineen kunnostettaisiin.
3. Valtuutettu Raimo Friberg esitti aloitteen seurakunnan kiinteistöjen
esteettömyyskartoituksen tekemisestä.
4. Valtuutettu Laura Raudasoja esitti aloitteen valtuuston jäsenille, että he
luopuisivat kokouspalkkioista ja matkakorvauksista. Todettiin asian olevan hyvä
mutta, että se on jokaisen valtuutetun henkilökohtainen valinta.
5. Valtuutettu Heikki Piekka teki valtuustoaloitteen, jossa esitetään Sammatin
kirkkomaan sankarihautausmaan kunnostamista.
6. Valtuutettu Paul Packalén teki oikeisto- ja keskiryhmien puolesta
valtuustoaloitteen, jossa esitetään lämpöpumpun asentamista Sammatin
kirkkoon parantaen kirkon ympärivuotista käyttöä.
Näistä aloitteista osa on toteutunut ja voitaisiin todeta aloite käsitellyksi. Mikäli jokin
aloite katsotaan vielä voimassa olevaksi, tulisi siitä tehdä päätös, jotta tilinpäätöksen
yhteydessä saataisiin lista ajan tasalle.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää todeta tehdyistä valtuustoaloitteista, mitkä ovat tulleet
käsitellyiksi ja mitkä ovat vielä voimassa.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti todeta, että kohta 1 on jo kokouskäytännön
mukainen ja kohdat 2 ja 5 ovat työnalla ja valmistunee tämän vuoden aikana ja kohdat
3,4 ja 6 ovat jo valmiit.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Yhteinen kirkkoneuvosto

7.6.2012

83.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

84.

SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSTILANNE 5/2012

§

Sivu

83

98

Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne 5/2012 tuodaan suoraan kokoukselle
laskelmineen.
Selvityksenä kuluvan vuoden toukokuun lopun taloudellisesta tilanteesta on ohessa
tuloslaskelma (liite 1). Siinä ovat verrattavina tilivuoden luvut, edellisen vuoden luvut ja
muutos prosentteina. Vuosikate on tässä vaiheessa 33,1 prosenttiyksikköä edellä
vuoden 2011 kertymää ollen noin 0,79 milj. €. Viime vuoden vastaavan ajankohdan
kertymä oli noin 0,59 milj. €. Kulujen osalta seuraavia huomioita:
 Henkilöstökuluissa vähennystä edelliseen vuoteen n. 1,8 %.
 Palvelujen ostoissa vähennystä edelliseen vuoteen 9,0 %
 Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa vähennystä edelliseen vuoteen 4,1
%
Toisena on toteutumavertailu (liite 2), jossa vertailutietona ovat kuluvan vuoden
talousarvion luvut, joihin toteutumaa verrataan sekä euroina että prosentteina.
Toimintatuottojen toteutuma on 36,8 % (33,1 %) ja toimintakulujen toteutuma 35,4 %
(36,0 %). Verotulojen osalta toteutuma on 48,9 % (48,1 %). Prosenttiosuudet kertovat
toukokuun lopun toteutuman suhteesta koko vuoden arvioituun kertymään ja
vertailulukuna esitetään vuoden 2011 vastaavan ajankohdan kertymäprosentti.
Kolmantena on yhteenveto verotulojen kertymisestä toukokuun 2012 loppuun mennessä
(liite 3). Verotuloissa on lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan n. 3,13 %
(kirkollisverotulojen lisäystä 2,8 % ja yhteisövero-osuuden osalta lisäystä 6,7 %).
Neljäntenä on rahoituslaskelma 31.5.2012 mennessä (liite 4). Sen mukaan
kassavarojen muutos/ lisäys on 693.511,92 € kun vuosi sitten vastaavan ajankohdan
muutos oli 519.788,18 €. Kassavarojen kertymän osalta on huomioitava kesäkuussa
maksettavat lomakorvaukset, joiden kertakohtainen vaikutus yksittäisen kuukauden
osalta maksettavaan palkkasummaan on n. +62 %.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedokseen edellä esitetyt selvitykset taloudellisesta tilanteesta 5/2012,
2. saattaa selvityksen Lohjan seurakuntayhtymän taloudellisesta tilanteesta 5/2012
tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIOITA
Päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tietoon seuraavat ilmoitusasiat:
– Kirkkohallituksen yleiskirjeet numerot 10/2012
Liite 6

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti merkitä yllä mainitun ilmoitusasian tiedoksi.

86.

MUUT ASIAT
Päätösesitys:
1. Lohjan seurakuntayhtymän tietohallintojärjestelmän siirtyy Espoon
tietohallintoyksikön ylläpitoon maanantaina 11.6.2012, jolloin
tietokoneasennukset alkavat.
2. Suviseurat Lopella 29.6-2.7.2012, jäsen Esa Keinänen esitti yhteisesti
kirkkoneuvoston jäsenille kutsut Suviseuroihin.
3. Kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkola kertoi Lohjan kaupungin osayleiskaavasta
Pappilan alueella.
4. Jäsen Seppo Iivonen kertoi, että Sammatissa toimii kesäteatteri Vaahterateatteri.
Hän toivotti yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet Sammattiin teatteriin.
Jäsen Jari Väre poistui esteellisenä kokouksesta kohdan 3 esittelyn alussa.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti merkitä edellä esitetyt muut asiat tiedoksi.

87.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään
pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.
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