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ALKUHARTAUS
Lohjan seurakunnan kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden.

62.

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.

63.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. valita pöytäkirjantarkistajiksi Jari Väre ja Pirjo Aho.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Jari Väreen
ollessa estynyt Seppo Iivosen ja Pirjo Ahon.
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AJOLEIKKUREIDEN VAIHTO
Hautausmailla on ollut käytössä John Deere X300R ajoleikkureita. Leikkurit (4 kpl)
hankittiin vuonna 2008. Vuoden 2012 talousarvioon on varattu määräraha kahden
leikkurin, Pyhän Laurin kirkkomaan ja Metsolan hautausmaan toisen leikkurin vaihtoon.
John Deere X300R leikkurit ovat toimineet moitteettomasti ja niissä on tehokas kerääjä,
mikä oli merkittävä peruste leikkureita valittaessa. Pyhän Laurin hautausmaan vm. 2008
leikkuri siirretään Sammatin hautausmaalla käytettäväksi.
Koneista pyydettiin tarjoukset kahdelta toimittajalta. Tarjoushinnat olivat seuraavat:
Agrimarket, Virkkala
John Deere-keskus, Hyvinkää
LIITE 1

tarjoukset

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. valita leikkureiden toimittajaksi edullisemman tarjouksen jättäneen Agrimarket
Virkkalan
2. valtuuttaa hallintojohtaja Risto Hämäläisen tekemään toimitussopimuksen valitun
toimittajan kanssa.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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INKERIN KIRKON PROJEKTIMÄÄRÄRAHA-ANOMUS
Inkerin kirkon piispa Aarre Kuukauppi on lähettänyt 3.5.2012 päivätyn
projektimääräraha-anomuksen liittyen Kazanin kirkkohankkeen rahoittamiseen (anomus
ja projektiesite liitteinä 2). Rakennushankkeen kokonaiskustannuksiksi on
projektiesitteen tietojen mukaan arvioitu n. 700.000 €. Esitteen havainnekuvien
perusteella kyseessä voidaan arvioida olevan mittava rakennushanke.
Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat olleet ja ovat mukana lukuisissa
paikallisseurakuntien toimintaan liittyvissä rakennushankkeissa Venäjän federaation
tasavalloissa.
Suhteellisen
usein
arvioitujen
ja
lopulta
toteutuneiden
rakennuskustannuksien välinen ero näissä hankkeissa on ollut huomattava.
Rakennushankkeiden täsmällinen budjetoiminen alueella on osoittautunut usein hyvin
haasteelliseksi. Tästä näkökulmasta toimitetun kirjallisen materiaalin perusteella on
vaikeata arvioida kustannusarvion realistisuutta ja hankkeen läpiviemiseen tarvittavaa
kokonaispanostusta.
Lohjan seurakuntayhtymän lähivuosien talousarvioissa keskeinen tavoite on
käyttötalouden tasapainottaminen. Seurakuntaorganisaation laajeneminen vuoden 2013
alusta lukien asettaa lähivuosien talousarvioille haasteita paikallisen toiminnan
järkiperäisen ja kustannustehokkaan toteuttamisen muodossa. Vallitsevassa tilanteessa
ei ole tarkoituksenmukaista lähteä rahoittamaan projektimääräraha-anomuksessa
kuvatun kaltaista hanketta.
LIITTEET 2

projektiesite ja anomus

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen Inkerin kirkon piispan Aarre
Kuukaupin allekirjoittaman projektimääräraha-anomuksen Kazanin kirkkohankkeen
rahoittamiseksi.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Yhteinen kirkkoneuvosto
68.

24.5.2012

§

Sivu

68

82

HAUTAUSTOIMEN PÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 20.3.2012/§ 35 uusia hautaustoimen
päällikön viran (ent. ylipuutarhurin virka) täyttöprosessin ja julisti viran toistamiseen
haettavaksi. Edellinen haku suoritettiin joulu-tammikuussa. Viran täyttöprosessi oli
uusittava kokonaisuudessaan, koska aikaisemmassa virantäyttöpäätöksessä (YKN
16.2.2012/§ 23) sekä virkaan valittu että varasijalle valittu kieltäytyivät molemmat
ottamasta virkaa vastaan.
Hautaustoimen päällikkö vastaa seurakuntayhtymän hautaus- ja puistotoimen
kokonaisuudesta, siihen liittyvästä yleissuunnittelusta, lainsäädännön noudattamisesta,
hautausmaiden rakentamisesta ja maankäytön suunnittelusta sekä toimii esimiehenä
hautausmaahenkilöstölle. Tehtävään kuuluu myös oman toimialan asioiden valmistelu ja
esittely yhteiselle kirkkoneuvostolle. Viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva
opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto, riittävä perehtyneisyys seurakunnan ja
hautaustoimen hallintoon sekä käytännön kokemus toimialaan kuuluvista tehtävistä ja
esimiestehtävistä. Virkaan valitun tulee lisäksi olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.
Hautaustoimen päällikön virka kuuluu vaativuusryhmään 602 ja tehtäväkohtainen
peruspalkka on 3031,87 €/kk.
Hautaustoimen päällikön virasta julkaistiin hakuilmoitus sanomalehti Kotimaassa ja
Länsi-Uusimaassa sekä internetissä kirkon ja työvoimaministeriön rekrytointisivuilla sekä
Lohjan seurakuntayhtymän omilla nettisivuilla. Viran hakuaika päättyi 20.4.2012.
Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 15 hakemusta. Yhteenveto kaikista hakijoista
on esityslistan liitteenä. Kaikki hakemukset ansioluetteloineen ovat nähtävillä
kokouksessa.
Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä (ykn:n puheenjohtaja Juhani Korte, ykn:n
varapuheenjohtaja Paul Packalén, hallintojohtaja Risto Hämäläinen, henkilöstöpäällikkö
Katri Lahtiluoma) kutsui hakemusten perusteella seuraavat kolme hakijaa
henkilökohtaiseen haastatteluun:
- Puistopuutarhuri Taavi Forssel, Nurmijärvi
- Hortonomi Pekka Huttunen, Lohja
- Hortonomi Asko Leinonen, Veikkola
Haastattelut järjestettiin 3.5.2012. Taavi Forssel ilmoitti, ettei osallistu haastatteluun.
Näin ollen työryhmä haastatteli kahta hakijaa.
Esittelijä esittää työryhmän yksimielisen kannan mukaisesti, että hautaustoimen
päällikön virkaan valitaan hortonomi Pekka Huttunen puutarha-alan ammattiosaamisen,
hautausmaahallinnon ja seurakuntayhtymän toiminnan/toimintaympäristön tuntemuksen,
virkaan soveltuvan koulutuksen, esimiestyökokemuksen sekä henkilökohtaisen
haastattelun perusteella.
Varalle esitetään valittavaksi hortonomi Asko Leinonen.
LIITTEET

3
4

Hautaustoimen päällikön hakuilmoitus
Hakijayhteenveto
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Hallintojohtajan päätösesitys:
Kokouksen keskustelun myötä hallintojohtaja teki päätösesitykseen kaksi lisäkohtaa nrot
4 ja 5.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. valita hautaustoimen päällikön virkaan hortonomi Pekka Huttusen 25.6.2012
lukien tai sopimuksen mukaan
2. valita varalle hortonomi Asko Leinosen
3. vahvistaa viran tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi palvelussuhteen alkaessa
3031,87 €/kk vaativuusryhmässä 602.
4. edellyttää, että virkaan valittu toimittaa työnantajalle ennen viran vakinaistamista
työterveyshuollosta hankitun lääkärintodistuksen terveydentilastaan
5. että hortonomi Pekka Huttusen osalta ei noudateta 6 kk koeaikaa.
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 pidetään vuoden 2013
talousarvion laatimiseen liittyvä yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille suunnattu
seminaarityyppinen keskustelutilaisuus, jossa laajenevan seurakuntaorganisaation
talouden kysymyksiä käydään läpi talousarvion laadintaohjeluonnoksen kautta.
Ohjeluonnos toimitetaan yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille maanantaina 21.5.
sähköpostitse. Vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeen varsinainen toimielinkäsittely
on yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 7.6.2012.
Talousarvion
laadintaohje
viedään
poikkeuksellisesti
tiedoksi
yhteiselle
kirkkovaltuustolle 12.6.2012 kokoukseen, jossa on tarkoitus käydä ohjeen pohjalta
keskustelua rakennemuutoksesta ja siihen liittyvistä talouden kysymyksistä.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto käy vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeluonnoksen pohjalta
lähetekeskustelun ja toteaa, että laadintaohjeen virallinen toimielinkäsittely on yhteisen
kirkkoneuvoston kokouksessa 7.6.2012.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto kävi laajan lähetekeskustelun hallintojohtaja Risto Hämäläisen
esityksen pohjalta ja totesi, että vuoden 2013 talousarvion laadintaohje viedään edelleen
viralliseen toimielinkäsittelyyn yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen 7.6.2012.
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SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSTILANNE 4/2012
Selvityksenä kuluvan vuoden ensimmäisen kolmanneksen taloudellisesta tilanteesta on
ohessa tuloslaskelma (liite 5) huhtikuun loppuun mennessä. Siinä ovat verrattavina
tilivuoden luvut, edellisen vuoden luvut ja muutos prosentteina. Vuosikate on tässä
vaiheessa 29,4 prosenttiyksikköä edellä vuoden 2011 kertymää ollen noin 0,54 milj. €.
Viime vuoden vastaavan ajankohdan kertymä oli noin 0,42 milj. €. Kulujen osalta
seuraavia huomioita:
 Henkilöstökuluissa vähennystä edelliseen vuoteen n. 1,4 %.
 Palvelujen ostoissa vähennystä edelliseen vuoteen 11,0 %
 Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa vähennystä edelliseen vuoteen 7,4
%
Toisena on toteutumavertailu (liite 6), jossa vertailutietona ovat kuluvan vuoden
talousarvion luvut, joihin toteutumaa verrataan sekä euroina että prosentteina.
Toimintatuottojen toteutuma on 22,1 % (27,2 %) ja toimintakulujen toteutuma 27,9 %
(28,5 %). Verotulojen osalta toteutuma on 38,4 % (37,8 %).
Kolmantena on yhteenveto verotulojen kertymisestä vuoden ensimmäisen
kolmanneksen osalta (liite 7). Verotuloissa on lisäystä viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan n. 3,16 % (kirkollisverotulojen lisäystä 3,5 % ja yhteisövero-osuuden osalta
vähennystä 2,2 %).
Rahoituslaskelma ja investointien toteutumaraportti
kokoukseen.
Hallintojohtajan päätösesitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
taloudellisesta tilanteesta 4/2012.

merkitä

tiedoksi

8/2012 toimitetaan pöydille

edellä

esitetyt

selvitykset

Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KAHVITARJOILUN JÄRJESTÄMINEN KUTSUNTOJEN YHTEYDESSÄ
Ensi syksynä 2.-4.10.2012 toimitetaan Lohjalla kutsunnat. Etelä-Suomen Sotilasläänin
esikunta toivoo kutsuntavelvollisille kahvitusta ja tarjoiluhenkilöstöä kutsuntavelvollisille
ja toimihenkilöille. Edellisinä vuosina Lohjan kaupunki on järjestänyt ruokatarjoilun ja
seurakuntayhtymä kahvituksen ja tilaisuuden tarjoiluhenkilökunnan.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.4.2012 päättänyt, että kaupunki järjestää
kutsuntatilaisuuden ruokatarjoilun ja esittää, että seurakuntayhtymä järjestäisi
kahvituksen ja tarjoiluhenkilökunnan.
LIITE 9

kaupungin hallituksen pöytäkirjanote

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Lohjan seurakuntayhtymä järjestää 2.-4.10.2012
pidettävän kutsuntatilaisuuden kahvituksen ja tarjoiluhenkilökunnan.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIOITA
Päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tietoon seuraavat ilmoitusasiat:
– Kirkkohallituksen yleiskirjeet numerot 8-9/2012
Liite 10
- Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A8/2012
Liite 11
- Kirkkoherrat Kauko Puranen ja Juhani Korte kertoivat spiritualiteettiseminaarista 25.29.4.2012 Edinburghissa.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti merkitä edellä mainitut ilmoitusasiat
tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Yhteinen kirkkoneuvosto

73.

24.5.2012

§

Sivu

73-74

88

MUUT ASIAT
Päätösesitys:
- Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Paul Packalén esitti, että seuraavaan
kokoukseen tulee esittely kaupungin Pappilan pellon kaavoitustilanteesta
Yhteisenkirkkoneuvoston päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi Paul Packalénin esitys ja
antaa siitä tieto kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkolalle.

74.

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