LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2012

Yhteinen kirkkoneuvosto

23.10.2012

151

Paikka ja aika

Seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 LOHJA
Tiistaina 23.10.2012 kello 18.00

Läsnäolevat jäsenet

Juhani Korte, puheenjohtaja
Pirjo Aho
Seppo Iivonen
Birgitta Silvennoinen
Sirkku Lehtonen
Paavo Myöhänen
Uolevi Viita
Paul Packalén
Birgitta Piippo
Esa Keinänen (poistui klo 19.35)
Esa Koskinen, varajäsen
Susanna Komulainen, varajäsen

Poissaolevat jäsenet

Tuula Niemi
Markus Olin
Jari Väre

Muut läsnäolevat

Aila Saarinen, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Katariina Nurmio, yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Risto Hämäläinen, hallintojohtaja
Katri Lahtiluoma, henkilöstöpäällikkö
Pekka Huttunen, hautaustoimen päällikkö
Kauko Puranen, Sammatin seurakunnan vt. kirkkoherra
Päivi Kesälä, sihteeri

Kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus

Todettiin (126 §)

Pöytäkirjan tarkistajiksi
valittiin

Uolevi Viita ja Pirjo Aho

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

25.10.2012

Päätökset saavat

16.11.2012

lainvoiman

Allekirjoitukset
Puheenjohtaja

JUHANI KORTE

Juhani Korte
Pöytäkirjanpitäjä

125 - 138

Pykälät

125 - 138

PÄIVI KESÄLÄ

Päivi Kesälä

Pöytäkirjan tarkistajat

Pykälät

Uolevi Viita

Pirjo Aho

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

Sisällysluettelo

152

125.

Alkuhartaus .................................................................................................. s. 153

126.

Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja asioiden käsittelyjärjestys ............ s. 153

127.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta ..................................................................... s. 153

128.

Kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi
liittymisen aikataulun muuttaminen ............................................................... s. 154

129.

Kotimaa-yhtiöiden tarjous viestinnän asiantuntijapalveluista......................... s. 156

130.

Lisämäärärahaesitys Metsolan siunauskappelin urkujen peruskorjaukseen liittyen ....................................................................................... s. 158

131.

Henkilöstöasia .............................................................................................. s. 159

132.

Henkilöstöasia

133.

Henkilöstön perehdyttämisohje ja –suunnitelma ........................................... s. 161

134.

Kesäkukkien hankinta 2013.......................................................................... s. 162

135.

Syksyn kokouspäivämääriin muutoksia ........................................................ s. 163

136.

Ilmoitusasioita .............................................................................................. s. 164

137.

Muut asiat .................................................................................................... s. 165

138.

Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen .............................. s. 165

s. 160

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Yhteinen kirkkoneuvosto
125.

23.10.2012

§

Sivu

125-127

153

ALKUHARTAUS
Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden.

126.

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.

127.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. valita pöytäkirjantarkistajiksi Uolevi Viita ja Jari Väre.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti valita yksimielisesti pöytäkirjantarkistajiksi
Uolevi Viidan ja Jari Väreen ollessa estynyt Pirjo Ahon.
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KIRKON TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUKSEN
ASIAKKAAKSI LIITTYMISEN AIKATAULUN MUUTTAMINEN
Lohjan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 14.4.2011
lausuntoa Kirkkohallitukselle koskien arviota Kirkon palvelukeskuksen (Kipa)
asiakkaaksi siirtymistä.
Asiaa koskeva esittelyteksti oli tuolloin seuraava:
Kirkkohallitus on lähettänyt seurakuntatalouksille sähköpostikyselyn (päivätty 14.3.2011), jonka
tarkoituksena on selvittää kunkin seurakunnan/ seurakuntayhtymän aikataulua kirkon talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisestä. Vastaukset on pyydetty
toimittamaan 16.5.2011 klo. 16.00 mennessä. Kyselyn keskeinen saateteksti on seuraava:
”Pyydämme, että seurakuntataloutenne kirkkoneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto ilmoittaa, mikä
olisi seurakuntataloudellenne paras ajankohta liittyä palvelukeskuksen asiakkaaksi. Lisäksi
pyydämme ilmoittamaan, mikäli seurakuntataloudellanne on jokin erityinen syy, jonka vuoksi
haluatte liittyä palvelukeskuksen asiakkaaksi ehdotettuna vuonna. Erityisiä syitä voivat olla muun
muassa henkilöstön eläköityminen, nykyisen ulkopuolisen palveluntarjoajan sopimuksen
päättyminen, tulevat seurakuntaliitokset tai muu seurakuntatalouden kannalta merkittävä seikka.
Joka vuosi vastaanotetaan seurakuntatalouksia useammassa (2-3) erässä. Tarkka ajankohta
jokaisen seurakuntatalouden kanssa sovitaan lähempänä erikseen. Jokaisen seurakuntatalouden
toive liittymisajankohdasta perusteluineen pyritään ottamaan huomioon valmistelussa.
Kirkkohallituksen täysistunto tekee asiasta lopullisen päätöksen.
Ensimmäinen mahdollinen liittymisajankohta on vuonna 2012, jolloin palvelukeskuksen on
tarkoitus aloittaa toimintansa. Siirtymäkausi kestää aina vuoteen 2017 asti”.
Lohjan seurakuntayhtymän osalta siirtymäaikatauluun voidaan nähdä selkeästi vaikuttavan
läntisen Uudenmaan kuntarakenteen mahdolliset muutokset ja tähän liittyvä selvitystyö alueen
seurakuntien seurakuntajaon mahdollisista muutoksista. Helmikuussa 2011 työnsä aloittaneen
selvitysmiestyöryhmän tehtäväksiannon mukaan selvitystyön pohjalta tehdään perusteltu ehdotus
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille seurakuntajaon muutokseksi 1.1.2013 alkaen. Lopullisen
päätöksen asiassa tekee Kirkkohallitus.
Mahdollisen seurakuntajaon muutoksen myötä syntyvässä organisaatiossa nykyisen
henkilöstörakenteen mukaan (Lohjan seurakuntayhtymä, Karjalohjan seurakunta, Siuntion
seurakuntayhtymä ja Nummi-Pusulan seurakuntayhtymä) olisi johtavat viranhaltijat mukaan
lukien yhteensä 11 henkilöstö- ja taloushallinnon työntekijää/viranhaltijaa. Kirkkohallituksen
hahmottelemalla siirtymäjaksolla 2012-2017 tästä henkilöstöstä eläköitymässä on ainoastaan
yksi työntekijä.
Edellä mainittujen seurakuntien ja seurakuntayhtymien yhdistymistilanteessa syntyvän uuden
organisaation rakenne ja henkilöstöresursointi on suunniteltava taloudelliset realiteetit
huomioiden. Tällöin on todennäköistä, että toimintojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä joudutaan
tekemään vaikeitakin henkilöstön määrään liittyviä päätöksiä. Kokonaisuutta arvioiden olisi
tarkoituksenmukaista toteuttaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi
liittyminen osana uuden organisaation muodostamisprosessia.
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Hallintojohtajan päätösesitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa Kirkkohallitukselle seuraavansisältöisen lausunnon kirkon
talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen aikataulusta:
”Lohjan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto arvioi, että sopiva ajankohta kirkon talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymiseen ajoittuu vuoteen 2013. Arvio
perustuu olettamukseen, että Länsi-Uudenmaan alueella toteutuu kuntaliitoksia, jotka johtavat
seurakuntatalouksien yhdistymiseen 1.1.2013 alkaen.”

Kipan johtokunnan päätöksen mukaisesti Lohjan seurakunnan liittyminen
palvelukeskuksen asiakkaaksi on ajoitettu tapahtuvaksi syyskuussa 2013. Tässä
vaiheessa on selvää, ettei kyseinen aikataulu ole kokonaisuus huomioon ottaen
realistinen. Laajentuvan Lohjan seurakunnan organisaatiomuutokseen liittyvät tehtävät
ja haasteet työllistävät koko organisaatiota ainakin tulevan vuoden ajan siinä määrin,
ettei samaan ajanjaksoon ole järkevää ottaa palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen
kaltaista vaativaa muutosprosessia.
Lausunnon antamisen jälkeen Länsi-Uudenmaan alueen seurakuntarakenteen
muutosprosessi on edennyt huomattavasti aiemmin arvioitua hitaammin.
Rakenneuudistuksen toteuttamiselle on aikaa Kirkkohallituksen 22.8.2012 päätöksen
jälkeen laskettuna ainoastaan neljä kuukautta. On selvää, että annetussa aikataulussa
voidaan toteuttaa ainoastaan tärkeimmät rakennemuutoksen vaatimat toimenpiteet, jotta
laajenevan Lohjan seurakunnan organisaatio saatetaan toimintakykyiseksi kuntalain ja
kirkkolain näkökulmasta.
Suuri osa rakennemuutoksen läpiviemiseen liittyvistä toimenpiteistä jää käytännössä
toteutettaviksi vuoden 2013 kuluessa. Tällä päivämäärällä on tiedossa, että kaikki neljä
Kirkkohallituksen päätöksellä lakkautettaviksi määrättyä seurakuntaa ovat valittaneet
yhdistämispäätöksestä. Vaikka on oletettavissa, ettei tehdyille valituksille ole
löydettävissä laillisuusperusteita, ja näin ollen ne eivät tule menestymään hallintooikeudessa, ovat ne osaltaan tekemässä laajentuvan organisaation yhteisen
toimintakulttuurin luomisen haasteellisemmaksi tämän vuoden lopun ja tulevan vuoden
2013 aikana.
Kokonaisuus huomioiden realistisesti toteutettavissa oleva Kirkon palvelukeskuksen
asiakkaaksi liittymisen ajankohta osuu arviolta aikaisintaan syksyyn 2014.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. todeta, että Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan Lohjan seurakuntayhtymälle
määrittelemä liittymisaikataulu Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi ei ole
toteuttamiskelpoinen, eikä Lohjan laajeneva seurakunta näin ollen tule
liittymään Kipan asiakkaaksi syksyllä 2013,
2. todeta, että realistinen aikatauluarvio asiakkaaksi liittymisestä on aikaisintaan
syksy 2014,
3. antaa päätöksen tiedoksi Kirkon palvelukeskuksen johtokunnalle.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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KOTIMAA-YHTIÖIDEN TARJOUS VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAPALVELUISTA
Kirkkohallituksen 22.8.2012 päätöksen mukaisen Länsi-Uudenmaan seurakuntien
rakennemuutoksen toteuttamisen aikataulu on erittäin tiukka ja haasteellinen. Yksi
rakennemuutosprosessin kriittisimmistä osa-alueista on riittävän, oikein kohdistetun ja
sisällöltään selkeän tiedotus- ja viestintätoiminnan toteuttaminen muutostilanteessa.
Lohjalla 23.8.2012 pidetyssä kokouksessa, jossa läsnä olivat Espoon hiippakunnan
piispa, asianosaisten seurakuntien kirkkoherrat ja Lohjan seurakuntayhtymän
hallintojohtaja, keskusteltiin mahdollisuudesta saada Kirkkohallitukselta taloudellista
tukea rakennemuutosprosessin läpiviemiseen. Tällöin yksi keskustelussa olleista osaalueista oli muutosviestintä. Keskustelua aiheesta jatkettiin 17.9.2012 tapaamisessa
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa, tuolloin läsnä olivat piispa Luoma, Lohjan
seurakunnan
kirkkoherra,
Lohjan
seurakuntayhtymän
hallintojohtaja
sekä
tuomiokapitulin lakimiesasessori. 18.9.2012 saatiin sähköpostitse vahvistus, että
rakennemuutokseen liittyvään viestinnän asiantuntija-avun hankintaan saadaan rahoitus
Kirkkohallitukselta.
Viestintäpalveluiden tuottajan tulee olla hyvin perillä seurakunnallisen toiminnan
sisällöistä sekä tuntea seurakuntaviestinnän eri osa-alueet ja kanavat hyvin. Aikataulun
kiireellisyys huomioiden päätettiin viestintäpalveluista pyytää tarjousta suoraan Kotimaayhtiöistä, joiden kanssa Lohjan seurakuntayhtymä tekee yhteistyötä mm. Lohkarelehden toimittamisessa sekä seurakuntayhtymän internet-sivuston ylläpitämisessä ja
kehittämisessä.
Asiaan liittyen Kotimaa-yhtiöille lähetettiin seuraavansisältöinen tarjouspyyntö
28.9.2012.
”TARJOUSPYYNTÖ VIESTINNÄN ASIANTUNTIJAPALVELUISTA SEKÄ LOHKARELEHDEN TOIMITTAMISESTA 2012/2013
Pyydämme tarjoustanne viestinnän asiantuntijapalveluista.
Kirkkohallitus
on
päättänyt
täysistunnossaan
22.8.2012
Länsi-Uudenmaan
seurakuntarakenteen muuttamisesta 1.12013 alkaen siten, että Sammatin, Karjalohjan,
Nummen ja Pusulan seurakunnat lakkautetaan ja yhdistetään Lohjan seurakuntaan.
Samassa yhteydessä myös Nummi-Pusulan ja Lohjan seurakuntayhtymät lakkautetaan.
Lohjan seurakunnan olemassa olevat viestintäresurssit keskittyvät seurakunnallisen
perusviestinnän ylläpitämiseen ja käytännön toteuttamiseen. Haemme lisävoimaa
rakennemuutoksen läpiviemiseen liittyvään tiedottamiseen sekä laajentuvan Lohjan
seurakunnan viestintästrategisten peruslinjausten suunnitteluun. Tiedottamiseen liittyviä
osa-alueita ovat ainakin:






nykyisen organisaation sisäinen tiedottaminen
rakennemuutokseen liittyvä tiedottaminen liittyvien seurakuntien henkilöstölle
rakennemuutokseen liittyvä tiedottaminen seurakuntalaisille
keväällä 2012 lanseerattujen Lohjan seurakuntayhtymän uusien kotisivujen
muokkaaminen rakennemuutokseen liittyen
Laajentuvan Lohjan seurakunnan viestintästrategian suunnitteluun liittyvät
asiantuntijatehtävät
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Tarve organisaation ulkopuoliselle viestinnän asiantuntijaresurssille ajoittuu arviolta
10/2012- 5/2013 väliselle ajalle. Tarjouksessanne pyydämme esittämään ratkaisunne
viestintätarpeidemme
täyttämiseen
osoittamalla
henkilöresurssin/resurssit
sekä
resursointiin liittyvät hinnoitteluperusteet. Lisäksi pyydämme liittämään tarjoukseenne
erillisenä hintatiedon vuoden 2012 viimeisen, neljännen Lohkare- lehden osalta 16sivuisena vakioidun 12-sivuisen lehden sijaan.
Edelleen, pyydämme tarjoustanne Lohkare-lehden toimittamisesta vuoden 2013 osalta
sisältäen eriteltynä hintatiedon lehden toimittamiseen liittyvistä toimituspäällikköpalveluista
siten, että tarjouksenne perustuu neljän numeron ilmestymiseen vuoden 2013 aikana.
Pyydämme osoittamaan tarjouksenne Lohjan seurakuntayhtymän yhteiselle
kirkkoneuvostolle ja toimittamaan sen osoitteeseen Lohjan seurakuntayhtymä, PL 49
08101 Lohja (käyntiosoite Laurinkatu 40) viimeistään 5.10.2012. Lisätietoja antavat
hallintojohtaja Risto Hämäläinen ja kirkkoherra Juhani Korte.
Lohjalla 28.9.2012
Risto Hämäläinen
hallintojohtaja”

Kotimaa-Yhtiöt toimitti 3.10.2012 ohessa liitteenä olevan tarjouksen viestintäpalveluista.
Tarjouksessa esitetään konsulttipalveluista suunnitelma, joka perustuu kolmen konsultin
palveluiden käyttämiselle joustavasti vaihtelevien viestinnällisten tarpeiden mukaisesti.
Konsulttien työpäivälle on asetettu kiinteä hinta (505 € + Alv.). Tarjouksessa Kotimaayhtiöt määrittelevät työmäärä-arvionaan ajanjaksolle 10/2012- 5/2013 toteutettavaksi
minimissään yhteensä 48 työpäivää. 23 prosentin arvonlisäverokannalla 48 työpäivän
hinnaksi tulisi yhteensä 29.815,20 €. Tämän lisäksi laskutettaviksi tulevat konsulttien
matkakustannukset Lohjalla suoritettavien työpäivien osalta.
Konsultointisopimus tulee muotoilla sisällöltään siten, että lopullisten toteutettavien
konsulttipäivien määrän edellä mainitulla ajanjaksolla määrittelee tilaaja. Kotimaayhtiöiden tarjouksen arvio 48 työpäivän minimistä on näin ollen suuntaa antava, eikä
tällaisenaan sido tilaajaa.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Kotimaa-yhtiöiden tarjouksen viestintäpalveluista Länsi-Uudenmaan
seurakuntarakenteen muutosprosessia koskien,
2. valtuuttaa hallintojohtaja Risto Hämäläisen allekirjoittamaan asiaa koskevan
konsultointisopimuksen.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Yhteinen kirkkoneuvosto
130.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

23.10.2012

130

158

LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS METSOLAN SIUNAUSKAPPELIN URKUJEN
PERUSKORJAUKSEEN LIITTYEN
Lohjan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli Metsolan siunauskappelin
urkujen peruskorjausasiaa kokouksessaan 10/2010, 16.11.2010, 149§ (liite xx). Tuolloin
peruskorjaus päätettiin toteuttaa, mikäli sille myönnetään määräraha vuoden 2012
talousarviossa.
Siunauskappelin peruskorjaus oli sisällytettynä kuluvan vuoden talousarvion tekstiosaan
kustannuspaikalle 21221 (yleinen musiikkityö sivu 37). Peruskorjaukseen määritelty
12.900 € määräraha jäi kuitenkin erehdyksessä pois talousarvion numeraalisesta
osasta, eikä näin ollen ole mukana kuluvan vuoden talousarvion loppusummassa.
Summan puuttumista numeraalisesta osasta ei huomattu väärinkäsityksen vuoksi ja
peruskorjaus on toteutettu talousarvion tekstiosan määrittelyjen mukaisesti kesän 2012
kuluessa.
Tiedossa olevien talouslukujen valossa vuoden 2012 talousarviossa esitetty alijäämä
tulee jäämään arvioitua pienemmäksi käyttötaloudessa toteutettujen säästöjen,
omaisuuden myynnistä saatujen kertaluontoisten tulojen sekä arvioitua jonkin verran
korkeamman kirkollisverotulokertymän ansiosta. Näin ollen Metsolan kappelin urkujen
peruskorjauksen kustannukset 12.900 € eivät käytännössä aiheuta korotusta
vahvistetun talousarvion loppusummaan.
Yhteinen kirkkovaltuusto on toimielin, joka vahvistaa vuotuisen talousarvion.
Talousarvioon vuoden kuluessa mahdollisesti tehtävät muutokset tulee käsitellä ja
hyväksyä yhteisessä kirkkovaltuustossa.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle 12.900 €
lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2012 talousarvioon Metsolan siunauskappelin
urkujen peruskorjaukseen liittyen.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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131.

HENKILÖSTÖASIA

132.

HENKILÖSTÖASIA

133.

HENKILÖSTÖN PEREHDYTTÄMISOHJE JA –SUUNNITELMA
Perehdyttämisen kehittäminen on ollut kuluvana vuonna yksi keskeinen tavoite Lohjan
seurakuntayhtymän henkilöstötyössä. Perehdyttämisen tarkoituksena on tutustuttaa
uudet viranhaltijat/työntekijät tehtäviinsä, työympäristöönsä ja työolosuhteisiinsa.
Perehdyttämistä tarvitaan myös tehtävänkuvan muutoksissa ja pitkän virka-/työvapaan
jälkeen. Hyvä perehdyttäminen luo pohjan työtehtävien hyvälle hoitamiselle ja
työssäjaksamiselle. Lisäksi se luo positiivista työnantajakuvaa ja vaikuttaa osaltaan
seurakunnan maineeseen haluttuna työpaikkana.
Lohjan seurakuntayhtymässä on laadittu liitteenä oleva perehdyttämisohje. Se on
suunnattu ensisijaisesti esimiehille /muille perehdyttäjille uusien työntekijöiden tai
uusissa tehtävissä aloittavien työntekijöiden perehdyttämisen suunnittelun tueksi. Ohje
sisältää myös mallit perehdyttämissuunnitelmasta eri tilanteissa. Ne toimivat
perehtymisen runkona ja muistilistana niin perehdyttäjälle kuin perehtyjällekin. Ohjeen
sisällössä on hyödynnetty kirkkohallituksen hyväksymää ja julkaisemaa Kirkon
perehdyttämisopasta.
Perehdyttämisohje on käsitelty valmisteluvaiheessa yhtymän operatiivisessa
johtoryhmässä, esimiespalaverissa sekä yhteistyötoimikunnassa henkilöstön edustajien
kanssa 18.9.2012.
Perehdyttämisohjeen lisäksi henkilöstöhallinnossa on valmistella uusille työntekijöille
jaettava Henkilöstöopas, joka sisältää tietoa palvelussuhteeseen kuuluvista seikoista
kuten työajasta, vapaista, työterveyshuollosta, henkilöstön eduista sekä erilaisista
työyhteisössä noudatettavista käytännöistä ja säännöistä.
LIITE Perehdyttämisohje
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
hyväksyä perehdyttämisohjeen ja –suunnitelman oheisen liitteen mukaisena.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä, että varajäsen Susanna Komulaisen
esitti myös perehdyttämisohjeen laatimista luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
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Yhteinen
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Virka-asema
__________________
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KESÄKUKKIEN HANKINTA 2013
Kesäkukista vuoden 2013 istutuksiin pyydettiin tarjous Aron Puutarha Oy:ltä. Tiukan
aikataulun vuoksi vielä tänä vuonna Lohjaan liitettävät seurakunnat tekevät ensi vuoden
kukkahankintansa omina tilauksinaan. Vuoden 2014 kukkahankinnat kilpailutetaan
yhteisenä tilauksena. Tällöin pyritään tekemään 3+1 vuoden toimitussopimus.
Aron Puutarha Oy:n antaman tarjouksen loppusumma on 23.578,12 € (sis. alv.).
Hautainhoitorahaston osuus tilauksesta on 21.450,22 €, loput mm.
sankarihautausmaiden ja kiinteistöjen kukkia. Yksikköhinnat ovat samat, kuin tänä
vuonna.

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
että kesäkukat kaudelle 2013 hankitaan Aron Puutarha Oy:ltä.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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SYKSYN KOKOUSPÄIVÄMÄÄRIIN MUUTOKSIA
Päätösesitys:
Yhteisen kirkkoneuvoston joulukuun kokous muuttuu seuraavasti; ti 11.12. kokous siirtyy
päivää aikaisemmaksi ma 10.12.2012 klo 18.00 viraston 2 krs:n neuvotteluhuoneeseen.
Seurakuntarakennemuutoksen asioiden käsittelyn vuoksi joudumme kokoontumaan
entisten sovittujen kokouspäivien lisäksi ti 6.11.2012 klo 18.00 viraston 2 krs:n
neuvotteluhuoneeseen.
Ylimääräinen yhteisen kirkkovaltuuston kokous tullaan pitämään ti 13.11. ja 18.12.2012
klo 18.30 Mäntynummen seurakuntatalossa, Mäntynummentie 17, 08500 Lohja.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti merkitä edellä esitetyt kokouspäivämäärät
tiedoksi lisäyksellä, että yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu myös 18.12.2012 klo 18.30.
136.

ILMOITUSASIOITA
Päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tietoon seuraavat ilmoitusasiat:
– Kirkkohallituksen yleiskirje 14-15/2012
Liitteet
– Työmarkkinalaitoksen yleiskirje A12/2012
Liite
– Lohjan seurakuntayhtymän hautausmaiden katselmuksen muistio 18.9.2012
Liite

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti merkitä edellä esitetyt asiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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MUUT ASIAT
- Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Aila Saarinen, hallintojohtaja Risto
Hämäläinen, vt. kirkkoherra Kauko Puranen ja kirkkoherra Juhani Korte kertoivat
seurakuntarakennemuutoksen valmisteluryhmän kokouksen 22.10.2012 tunnelmista.

138.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään
pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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