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ALKUHARTAUS
Juhani Korte piti alkuhartauden.

29.

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.

30.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. valita pöytäkirjantarkistajiksi Markus Olin ja Paul Packalén.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Markus Olinin
ollessa estynyt Birgitta Piipon ja Paul Packalénin.
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SAMMATIN KIRKON YLÄPOHJAN LISÄERISTYS
Sammatin kirkko on kylmä talviaikoina pakkasten sekä tuulisen sään aikana.
Kirkon sähkölämmitys on tarkastettu ja vialliset laitteet korjattu alkutalvesta. Korjauksen
yhteydessä selvitettiin kirkon lämpöeristeet ja alapohjan tuuletus. Tarkastuksessa
todettiin, että alapohjan tuuletus on asianmukainen, mutta lattian eristys on
peruskorjauksen yhteydessä tehty riittämättömäksi. Tähän on ilmeisesti vaikuttanut se,
että ryömintätila on matala. Alapohjan lisäeristäminen on tässä vaiheessa erittäin työläs
ja kallis toteuttaa.
Rakennuksen yläpohjan lisäeristämistä ei jostain syystä ole toteutettu kirkon
peruskorjauksen yhteydessä, vaikka eristys on puutteellinen (asiaa on kuulemma
mietitty?). Yläpohjan lisäeristys kannattaa toteuttaa, koska se vaikuttaa oleellisesti
kirkon lämmitykseen.
Lisäeristyksestä on keskusteltu museoviraston asiantuntijan, rakennuskonservaattori Olli
Cavénin, kanssa. Konservaattori puoltaa toimenpidettä. Yläpohjan lisäeristys on
tarkoitus toteuttaa kevään kuluessa. Siihen liittyen kirkon ullakolta on poistettava
useamman kuution verran lintujen pesätarpeita. Samalla tukitaan lintujen lentoaukot
verkottamalla ne. Lisäksi ullakon kulkusiltoja joudutaan korjaamaan ja lisäämään
huoltotöiden helpottamiseksi jatkossa.
Lisäeristeen (puhallusvillaeriste), joka on paksuudeltaan keskimäärin 350 mm,
puhaltaminen yläpohjaan maksaa n. 2 800 €. Pesäjätteiden poisto, lintujen
kulkuaukkojen verkotus sekä huoltosiltojen teko on tarkoitus toteuttaa omana työnä.
Tarvikekustannus näiltä osin on n. 200 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat
näin ollen n. 3 000 €.
Mikäli työt toteutetaan kuluvan vuoden aikana, tulisi yhteisen kirkkoneuvoston myöntää
Sammatin kirkon kunnossapitomäärärahaan 3 000 euron ylitysoikeus.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. että Sammatin kirkon yläpohja lisälämpöeristetään oheistöineen edellä esitetyn
mukaisesti.
2. myöntää kirkon kunnossapitomäärärahaan 3 000 euron ylitys.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TILANNESELVITYS LOHJAN KAUPUNGIN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti jättää taajamaosayleiskaavaehdotuksen käsittelyn
pöydälle viime yhteisen kirkkoneuvoston 16.2.2012 kokouksessa.
Kiinteistöpäällikkö antaa tilanneselvityksen Lohjan kaupungin
taajamaosayleiskaavaehdotuksesta koskien seurakuntayhtymän maa-alueita.
Kaava-asia on ollut esillä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa 8.6.2010 ja 17.8.2010.

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi kiinteistöpäällikön antaman
selvityksen Lohjan kaupungin taajamaosayleiskaavaehdotuksesta.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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YLIPUUTARHURIN /HAUTAUSTOIMEN PÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 2/2012, 16.2.2012 valita Lohjan
seurakuntayhtymässä avoinna olleeseen ylipuutarhurin virkaan maatalous- ja
metsätieteiden maisteri Teija Marjamäen ja varasijalle hortonomi Seija Kotilaisen.
Valintapäätöksestä ilmoitettiin edellä mainituille henkilöille 16./17.2.2012.
Teija Marjamäki ilmoitti maanantaina 20.2. lähettämässään tekstiviestissä, ettei tule
ottamaan ylipuutarhurin virkaa vastaan. Tämän jälkeen hallintojohtaja oli yhteydessä
Seija Kotilaiseen ja tiedusteli, ottaako hän varasijalle valittuna viran vastaan. Kotilainen
pyysi vastausaikaa keskiviikkoon 22.2. saakka, jolloin hän ilmoitti puhelinkeskustelussa,
ettei ota virkaa vastaan. Virantäyttöpäätöksestä on lähetetty tiedoksiantomenettelyn
mukaisesti viralliset otteet haastatteluprosessissa mukana olleille hakijoille sekä
valintakirje oikaisuvaatimusohjeineen muille virkaa hakeneille.
Täytettävänä oleva ylipuutarhurin tehtävä on virkasuhteinen. Säännösten mukaan,
mikäli virantäyttöpäätöksessä virkaan varsinaisesti ja varasijalle valitut kieltäytyvät
ottamasta virkaa vastaan, on virantäyttöprosessi kokonaisuudessaan uusittava.
Lohjan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 1/2012,
13.2.2012 muuttaa ylipuutarhurin viran nimikkeen hautaustoimen päällikön viraksi
1.3.2012 alkaen. Uusi virantäyttömenettely on tarkoituksenmukaista käynnistää
hautaustoimen päällikön virantäyttöprosessina kevään 2012 kuluessa siten, että esitys
virkavalinnasta tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston 24.5. kokoukseen.
Kokonaisuuden kannalta on hautaustoimen päällikön virkaa täytettäessä perusteltua
pitää edelleen yhteisen kirkkoneuvoston nimeämänä työryhmänä aiempaa ylipuutarhurin
virantäyttöä valmistellut kokoonpano (ykn:n puheenjohtaja Juhani Korte, ykn:n
varapuheenjohtaja Paul Packalén, hallintojohtaja Risto Hämäläinen, henkilöstöpäällikkö
Katri Lahtiluoma).
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa hautaustoimen päällikön viran haettavaksi
2. nimetä viran täyttöä valmistelevaan työryhmään hallintojohtaja Risto
Hämäläisen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman sekä yhteisen
kirkkoneuvoston edustajiksi ykn:n puheenjohtajan Juhani Kortteen ja
varapuheenjohtaja Paul Packalénin
3. valtuuttaa työryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat ja
suorittamaan haastattelut, joiden perusteella viran täyttö tuodaan hallintojohtajan
esittelystä yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS 2011
Lohjan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston tulee hyväksyä ja allekirjoittaa
viime vuoden tilinpäätös ennen sen luovuttamista tilintarkastajille. Tarkastus on sovittu
toimitettavaksi 26.- 27.3.2012. Ohessa ovat liitteenä toimintakertomus ja erillinen
tilinpäätös eli tasekirja vuodelta 2011.
Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, toteutumavertailut ja tilinpäätöksen
liitetietoineen. Varsinaisen tasekirjan lisäksi, joka on julkinen asiakirja, on tehty ns. taseerittelyt, jotka eivät ole julkisia.
Tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu kirkkohallituksen ohjeita. Kirjanpidon
mukainen alijäämä viime vuodelta on -779.865,44 €. Tuloslaskelman toimintatuotot ovat
757.658,76 € ja toimintakulut 7.281.254,80 €. Vuosikate on -306.744,76 € ja tilikauden
tulos -816.024,18 €. Kun siihen lisätään poistoeron vähennys, päästään edellä
mainittuun alijäämään. Taseen loppusumma puolestaan oli 16.119.382,60 €.
Hautainhoitorahaston alijäämä oli -9.763,13 € ja taseen loppusumma 714.794,86 €.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Lohjan seurakuntayhtymän
vuoden 2011 tilinpäätöksen.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSTILANNE 2/2012
Selvityksenä kuluvan vuoden kahden ensimmäisen kuukauden taloudellisesta
tilanteesta on ohessa tuloslaskelma (liite 1) helmikuun loppuun mennessä. Siinä ovat
verrattavina tilivuoden luvut, edellisen vuoden luvut ja muutos prosentteina. Vuosikate
on tässä vaiheessa 16,8 prosenttiyksikköä edellä vuoden 2011 kertymää ollen noin 0,36
milj. € Viime vuoden vastaavan ajankohdan kertymä oli noin 0,31 milj. €. Kulujen osalta
seuraavia huomioita:
 Henkilöstökuluissa lisäystä edelliseen vuoteen n. 3,0 %.
 Palvelujen ostoissa vähennystä edelliseen vuoteen 15,5 %
 Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa vähennystä edelliseen vuoteen 8,8
%
Toisena on toteutumavertailu tuloslaskelman muodossa (liite 2), jossa vertailutietona
ovat kuluvan vuoden talousarvion luvut, joihin toteutumaa verrataan sekä euroina että
prosentteina. Toimintatuottojen toteutuma on 9,3 % (13,9 %) ja toimintakulujen
toteutuma 13,3 % (13,4 %).
Kolmantena on yhteenveto verotulojen kertymisestä vuoden kahden ensimmäisen
kuukauden osalta (liite 3). Verotuloissa on lisäystä viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan n. 4,5 % (ansiotuloverojen lisäystä 5,3 % ja yhteisöverojen osalta
vähennystä 7,0 %).
Neljäntenä on rahoituslaskelma helmikuun lopulta (liite 4). Sen mukaan kassavarojen
muutos/ lisäys on 248.963,75 €.
Viidentenä on investointien toteutuma (liite 5). Investointien budjetoitu kokonaismäärä
vuodelle 2012 on 85.000 €. Investointien toteumaprosentti helmikuun loppuun
mennessä on n. 52,3 % ollen 44.450,09 €.
Hallintojohtajan päätösesitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
taloudellisesta tilanteesta.

merkitä

tiedoksi

edellä

esitetyt

selvitykset

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättänee merkitä tietoon seuraavat ilmoitusasiat:
– Kirkkohallituksen yleiskirjeet numerot 2-6/2012
Liitteet 6-10
- Länsi-Uudenmaan seurakuntien perheasiainneuvottelukeskuksen johtokunnan
pöytäkirja 3/2012, Liite 11
- Seurakuntien rakennemuutosprosessin ohjausryhmän loppuraportin palautepyyntö.
Loppuraportti on luettavissa osoitteessa sakasti.evl.fi/rakennemuutos. Paperiversio
jaetaan kokouksessa pöydälle.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUT ASIAT
Merkitään tiedoksi, että ti 10.4. 2012 klo18 Virkkalan kirkossa on Läntisen Uudenmaan
seurakuntarakenteen muutoksesta keskustelutilaisuus ruotsinkielellä. Tilaisuus on avoin
kaikille.

42.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään
pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.
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