LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014

Kirkkoneuvosto

18.11.2014

308

Paikka ja aika

Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja
Tiistaina 18.11.2014 kello 17.30- 20.00, 20.10-22.37

Läsnäolevat jäsenet

Juhani Korte, puheenjohtaja
Kaisa Aarnio
Jussi Erkintalo
Seppo Iivonen
Esa Keinänen
Sari Korte
Kaisa Niskala
Kirsi Oksanen (poistui pykälöiden 225,234,226 ajaksi)
Paul Packalén
Birgitta Silvennoinen
Uolevi Viita

Poissaolevat jäsenet

Esa Koskinen ja Lea Sornikivi

Muut läsnäolevat

Katri Lahtiluoma, henkilöstöpäällikkö
Pekka Huttunen, hautaustoimen päällikkö
Sakari Jaakkola, kiinteistötoimen päällikkö
Olli Pakalén, Pusulan aluekappalainen (poistui pykälän 226 ajaksi ja kokouksesta klo 20.00)
Arja Penttinen, Karjalohjan aluepappi (poistui pykälän 226 ajaksi)
Outi Virtanen, henkilöstösihteeri
Päivi Kesälä, kokouksen sihteeri

Kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkistajiksi
valittiin
Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä
Päätökset saavat

Todettiin (§ 221)
20.11.2014
11.12.2014

lainvoiman
Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

JUHANI KORTE

Juhani Korte

Pöytäkirjanpitäjä

PÄIVI KESÄLÄ

Päivi Kesälä

Pöytäkirjan tarkistajat

Pykälät 220 - 242

Pykälät 220 - 242

PAUL PACKALÉN

UOLEVI VIITA

Paul Packalén

Uolevi Viita

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

§

Sivu

18.11.2014

309

Sisällysluettelo
220.

Alkuhartaus............................................................................................ s. 310

221.

Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja asioiden käsittelyjärjestys............. s. 310

222.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta ................................................................ s. 310

223.

Hautapaikan luovuttaminen .................................................................... s. 311

224.

Karjalohjan kivikirkon kuorin kalusteet ja sisääntulon liikuntaesteisten luiska
lasikirkon nimen muuttaminen seurakuntataloksi ...................................... s. 312

225.

Henkilöstöasia ....................................................................................... s. 314

234.

Henkilöstöasia ...................................................................................... s. 315

226.

Henkilöstöasia ....................................................................................... s. 316

227.

Henkilöstöasia ....................................................................................... s. 323

228.

Henkilöstöasia ....................................................................................... s. 324

229.

Henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2015 ....................................... s. 325

230.

Seurakunnan taloustilanne 10/2014 ........................................................ s. 328

231.

Lohjan seurakunnan talousarvio 2015 ..................................................... s. 329

232.

Saatavien poistaminen ........................................................................... s. 333

233.

Maksuvapautusanomus hautauskuluista .................................................. s. 334

235.

HeHu .................................................................................................... s. 335

236.

Seurakuntavaalin tulos ........................................................................... s. 337

237.

Talousarvion määrärahojen ylitysvaroitus 2014 ........................................ s. 338

238.

Itsenäisyyspäivän seppelten laskijat ........................................................ s. 339

239.

Lohjan seurakunnan johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot .................. s. 340

240.

Ilmoitusasiat ......................................................................................... s. 334

241.

Muut asiat.............................................................................................. s. 345

242.

Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen ............................ s. 345

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
220.

18.11.2014

§

Sivu

220-222

310

ALKUHARTAUS
Kirkkoherra toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja piti alkuhartauden.
Laulettiin virsi no 318.
Ennen varsinaista kokouksen alkua Lohjan kaupungin sivistysjohtaja Katri Kalske ja Eero
Ahtela kertoivat Tytyrin elämyskaivos –hanketta.

221.

KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ASIOIDEN
KÄSITTELYJÄRJESTYS
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. todeta läsnä olevat
2. todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. päättää asioiden käsittelyjärjestyksestä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä, että asioiden käsittelyjärjestys
muutetaan siten, että pykälän 225 jälkeen käsitellään pykälä 234. Lisäksi pöydälle tuotu
uusi esitys Itsenäisyyspäivän seppeltenlaskijoiden valinta pykälöidään numeroksi 238,
jonak jälkeen pykälöinti etenee numerojärjestyksessä.

222.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita pöytäkirjantarkistajiksi Paul Packalén ja Uolevi Viita.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Paul Packalénin ja
Uolevi Viidan.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLE
Eeva Iittiläinen on haudan haltijana ilmoittanut seurakunnalle luopuvansa
hautaoikeudesta hautaan 109-09-020. Hautaan on viimeksi haudattu vuonna 1935.
Luovutuksessa hauta palautuu seurakunnan haltuun. Haudalta on jo poistettu
muistomerkki omaisten toimesta.
LIITE 1

Ilmoitus hautapaikan luovuttamisesta 21.10.2014

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että hauta 109-09-020 palautuu seurakunnan haltuun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto
224.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

18.11.2014

224

312

KARJALOHJAN KIVIKIRKON KUORIN KALUSTEET JA SISÄÄNTULON
LIIKUNTAESTEISTEN LUISKA SEKÄ LASIKIRKON NIMEN MUUTTAMINEN
SEURAKUNTATALOKSI
Karjalohjan seurakunta on vuonna 2012 tilannut kivikirkon kuorin kalusteiden sekä
kirkon sisääntulon (sakastin sivuovi) liikuntaesteisten luiskan suunnittelun
arkkitehtitoimisto Ulla Raholalta.
Seurakuntien yhdistymisen jälkeen hanketta on jatkettu aiemmin tehtyjen
suunnitelmaluonnosten pohjalta. Tarvittavat rakennesuunnitelmat on tilattu
Insinööritoimisto Erkki Kamunen Ky:ltä.
Hanke rahoitetaan erillisen rahaston varoilla. Rahasto koostuu testamentti- ja
lahjoitusvaroista, jotka on saatu nimenomaan kivikirkon kunnostusta varten.
Alustava kustannusarvio on kalusteiden osalta suunnittelu mukaan lukien n. 130 000
euroa. Summaan sisältyvät myös sähkö- ja äänentoistolaitteistojen johtojen asennukset
kalusteisiin. Liikuntaesteisten luiskan osalta kustannukset ovat noin 30 000 euroa.
Suunnittelutyö on edennyt luonnosvaiheeseen, jonka jälkeen kalusteista ja luiskasta
laaditaan lopulliset suunnitelmat. Suunnitelmista on pyydetty Museoviraston lausunto.
Lausunnon mukaan Museovirasto pitää suunnitelman toteuttamista mahdollisena.
Suunnitelmat lähetettiin tämän vuoden keväällä Lohjan kirkkoneuvoston ja Karjalohjan
alueseurakunnan alueneuvoston päätöksen sekä Museoviraston lausunnon kera Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallitukselle, mistä asia palautui Lohjan
kirkkoneuvoston käsittelyyn. Syynä asian palauttamiseen oli se, että asiasta oli päätetty
11.2.2014 kirkkoneuvostossa, vaikka Museoviraston lausuntoa ei vielä ollut.
Museoviraston lausunto on päivätty 30.4.2014. Museoviraston lausunto täytyy siis olla
kirkkoneuvoston ja -valtuuston tiedossa, kun asiasta päätetään.
Luonnospiirustukset on kirkkoneuvoston ja –valtuuston hyväksynnän jälkeen lähetettävä
Museovirastolle (jolla on seurakunnan päätöksestä 30 päivän valitusoikeus) ja Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Toteutukselle on saatava myös rakennusviranomaisen toimenpidelupa.
Kun lopulliset suunnitelmat on hyväksytty ja toimenpidelupa saatu, pyydetään
kalusteista tarjoukset alan toimijoilta.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Kirkon status/Karjalohjan lasikirkon nimi
Kivikirkon kuorin kalustemuutosten käsittelyn yhteydessä Kirkkohallituksessa nousi esille
Karjalohjan lasikirkon nimi. Nimiasiasta Kirkkohallituksen yliarkkitehti Antti Pihkala totesi
29.10.2014 Lohjan seurakunnalle lähettämässään viestissä seuraavasti:
”Toinen seikka, jota on nyt tahollamme selvitetty, koskee kirkon statusta. Jo aiemmin on

Karjalohjan seurakunnalle informoitu mm. vuoden 2011 syksyn
rakennusavustuspäätösten yhteydessä, että seurakunnan tulee käyttää kirkkonaan vain
joko ns. lasikirkkoa tai tässä puheena olevaa ns. kivikirkkoa. Arkistotietoihin nojaten on
todettu, että kivikirkon tuhoutumisen v. 1970 jälkeen rakennettu ns. lasikirkko on otettu
käyttöön 1977. Sitä on käytetty seurakunnan kirkkona 20 vuotta, mutta päätöstä kirkon
rakentamisesta ei ole vahvistettu, mitä kirkon statuksen hyväksyminen edellyttää.
Nykyisin lasikirkko on käytössä, joka vastaa seurakuntatalon käyttöä.”
Kirkkohallituksen viestin mukaisesti kirkkoneuvoston tulisi tehdä päätös Karjalohjan
lasikirkon nimen muuttamisesta Karjalohjan seurakuntataloksi.
LIITTEET

2
3

Suunnittelutyön luonnos
Museoviraston lausunto

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedoksi Museoviraston antaman lausunnon Karjalohjan kivikirkon
kuorialueen kalusteista ja kirkon sisääntulon liikuntaesteisten luiskasta laadituista
luonnospiirustuksista.
2. hyväksyä laaditut luonnospiirustukset ja esittää ne edelleen kirkkovaltuuston
hyväksyttäviksi, minkä jälkeen kirkkovaltuuston päätös lähetetään tiedoksi
Museovirastolle sekä Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kautta
Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
3. todeta, että Karjalohjan seurakuntataloa kutsutaan Karjalohjan lasikirkoksi.
Käsittely:
Keskustelun myötä kiinteistöpäällikkö muutti kohdan kolme tekstiä siten , että ”3.
todeta, että Karjalohjan seurakuntataloa kutsutaan Karjalohjan lasikirkoksi.”

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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225. – 229. HENKILÖSTÖASIOITA
229.

HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2015
Esityslistan liitteenä on vuoden 2015 talousarvioon sisältyvä henkilöstön
koulutussuunnitelma. Suunnitelma on koottu viranhaltijoiden/työntekijöiden
koulutusanomuksista, joista esimiehet ovat antaneet puoltavan lausunnon. Tätä ennen
koulutustarvetta on kartoitettu henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa sekä yhdessä
koko työtiimin kanssa. Lähtökohtana koulutustarpeen määrittelylle on ollut työalan/tiimin
toiminnalle asetetut tavoitteet ja painopisteet.
Koulutussuunnitelma on käsitelty henkilöstön edustajien kanssa yhteistyötoimikunnassa
5.11.2014 ja johtoryhmässä 11.11.2014. Kirkkoneuvoston tehtävänä on vahvistaa
koulutussuunnitelma, jonka jälkeen se lähetetään tiedoksi Espoon hiippakunnan
tuomiokapituliin.
Koulutussuunnitelman kokonaismenot esityksen mukaan ovat noin 37.390 euroa.
Arvioitujen määrärahojen osalta tämä tarkoittaa yhteensä lähes 17.000 euroa
vähennystä koulutussuunnitelman mukaiseen koulutukseen vuoden 2014 suunnitelmaan
verrattuna. Vuonna 2013 henkilöstökoulutukseen käytettiin yhteensä 42.322 euroa.
Neuvottelupäivien ja työnohjauksen kustannukset on sisällytetty työalakohtaisiin
budjetteihin ja ne siten ole mukana tässä määrärahassa.
Henkilöstön koulutussuunnitelman kokonaisuuden arvioinnissa huomiota on kiinnitetty
erityisesti sovittujen yhteisten linjausten toteutumiseen, tasapuolisuuteen sekä siihen,
miten anottu koulutus palvelee kyseisen työalan perustehtävää ja tavoitteita. Pitkän
tähtäimen tavoitteena on edelleen kehittää henkilöstönkoulutuksen suunnittelua entistä
pitkäjänteisemmäksi ja työnantajan tarpeiden/tavoitteiden mukaiseksi.
Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus
Työantajan kustantama henkilöstökoulutus on pääsääntöisesti luonteeltaan ammatillista
jatko- ja täydennyskoulutusta. Lähtökohtana ovat kyseisen työalan tehtävät ja niiden
edellyttämä osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Koulutukseen käytettävä työaika on
annetussa ohjeistuksessa rajattu pääsääntöisesti 5 työpäivään/työntekijä vuodessa.
Perustellusta syystä koulutuspäiviä voi olla tätä enemmän. Kehittämissuunnitelmaan
merkittyjen koulutusten kustannukset hyväksytään pääsääntöisesti kokonaisuudessaan
(palkka 100 %, kurssimaksut, majoitus- ja matkustamiskulut KirVESTES:n mukaisesti).
Päivärahat sen sijaan maksetaan vain välttämättömäksi (V) luokitellun koulutuksen
osalta. Koulutus on välttämätöntä siinä tapauksessa, että työntekijä ei selviä
tehtävistään asianmukaisesti koulutukseen osallistumatta ja työnantaja on määrännyt
hänet osallistumaan koulutukseen.
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Ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen kulut maksetaan yhteisiltä
kustannuspaikoilta (10110 muu yleishallinto ja 21292 muu seurakuntatyö).
Välttämättömäksi luokiteltu koulutus tapahtuu työajalla. Sen sijaan
tarkoituksenmukaiseen koulutukseen (T) työntekijälle myönnetään virka- tai työvapaata,
joka ajalta maksetaan palkkaa työantajan harkinnan mukaan osaksi tai kokonaan.
Neuvottelupäivät
Koulutussuunnitelmassa näkyvät myös työalojen/ammattiryhmien vuosittaiset
neuvottelupäivät, seminaarit ja muut ajankohtaiskurssit. Neuvottelupäivät ja seminaarit
päivittävät henkilöstön tietoisuutta ammattialan ajankohtaisista asioista sekä antavat
tilaisuuden kokemusten ja näkemysten vaihtoon sekä verkostoitumiseen.
Neuvottelupäivien kustannukset kirjataan työalojen omiksi menoiksi. Päivärahoja ei
makseta.
Työnohjaus
Työnohjausta käytetään henkilöstön kehittämismuotona eri ammattiryhmissä, varsinkin
sielunhoito-/terapiatyötä sisältävissä työtehtävissä sekä myös esimiestyön tukena.
Työnohjaus on pääsääntöisesti maksutonta, koska siinä hyödynnetään kirkon omaa
työnohjausjärjestelmää. Työnohjaus tapahtuu työajalla ja siitä aiheutuvat matkakulut
korvataan KirVESTES:n mukaisesti. Vuonna 2015 yksilötyönohjauksessa käy yhteensä 14
viranhaltijaa.
Perehdyttäminen
Uuden työntekijän suunnitelmallinen perehdyttäminen on osa henkilöstön
kehittämistoimintaa. Perehdyttämisestä vastaa asianomainen esimies, jonka tehtävänä
on suunnitella ja organisoida käytännön perehdyttämistoimenpiteet. Apuna tässä on
yhteinen perehdyttämisohje, joka sisältää myös mallin perehdyttämissuunnitelmasta.
Henkilöstöhallinto järjestää noin kerran vuodessa perehdyttämistilaisuuden uusille
työntekijöille. Perehdyttäminen tapahtuu aina työajalla.
Yhteinen sisäinen koulutus
Koulutussuunnitelma ei sisällä tietoja työyhteisöissä järjestettävästä sisäisestä
henkilöstökoulutuksesta. Yhteisenä sisäisenä koulutuksena järjestetään vuosittain muun
muassa turvallisuuskoulutusta, joka pitää sisällään ensiapu- ja alkusammutuskoulutusta
sekä myös räätälöityä koulutusta eri henkilöstöryhmille esim. väkivallan uhkatilanteisiin.
Lisäksi kaikki työsuojeluorganisaatiossa mukana olevat saavat työsuojelun perus/täydennyskoulutusta.
Siirtyminen Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi synnyttää koulutustarvetta koko
henkilöstön osalta muun muassa sähköiseen ostolaskujen kierrätykseen sekä
matkalaskujen tekemiseen.
Sisäisen koulutuksen käytännön toteutus tarkentuu toimintavuoden aikana
määrärahojen puitteissa.
LIITE 8

Henkilöstön koulutussuunnitelma 2015
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Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2015 ja siihen sisältyvät
kustannukset oheisen liitteen mukaisena
2. myöntää koulutussuunnitelmassa tarkoituksenmukaiseksi (T) määritellyn
koulutuksen ajaksi työntekijöille virka-/työvapaata täysin palkkaeduin
3. valtuuttaa asianomaisen esimiehen tekemään viranhaltijapäätöksen niiden
koulutusten käytännön toteutuksesta, joihin on kehittämissuunnitelmassa varattu
määräraha mutta koulutuksen tarkemmat sisältötiedot puuttuvat.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouksessa päätettiin pitää tauko 20.00 – 20.10

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 10/2014
Selvityksenä kuluvan vuoden taloudellisesta tilanteesta on ohessa toteutumavertailu
31.10.2014 mennessä, jossa vertailutietona ovat kuluvan vuoden talousarvion luvut,
joihin toteutumaa verrataan sekä euroina että prosentteina. Toimintatuottojen
toteutuma on 74,9 % ja toimintakulujen toteutuma 77,0 %.
Kulutoteumien osalta seuraavia huomioita:
 Henkilöstökulut 81,6 %
 Palvelujen ostot 78,2 %
 Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 64,5 %
Luvut osoittavat, että ajankohtaan nähden mennään keskimäärin budjetin mukaisesti.
Toisena selvityksenä on tuloslaskelma 1-10/2014, jossa vertailutietona ovat vuosien
2014 ja 2013 toteumaluvut.
Kolmantena on yhteenveto verotulojen kertymisestä vuoden 10 ensimmäisen
kuukauden osalta. Kaikissa verotuloissa on lisäystä viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan yhteensä noin 1,5 % (ansiotuloverojen lisäystä 0,8 % ja yhteisöverojen
osalta lisäystä 11,5 %). Kirkollisverotilitykset ovat alkaneet pienentyä alkuvuoden
jälkeen. Mikäli isoja muutoksia kuukausitilityksiin ei tule, päästäneen kuitenkin
budjetoituun kertymään.
Marraskuun osalta verotuloja ei tule maksuunpanotilitysten johdosta. Verohallinnon
julkaiseminen tietojen mukaan Lohjan seurakunnan marraskuun verokertymästä
vähennetään - 740.926 €. Toisaalta loppuvuoden toteutumaa lisää joulu- ja helmikuussa
tilitettävä seurakunnan osuus maksuunpantujen jäännösverojen määrästä. Verottajan
tiedotteen mukaan 1. erä jäännösverosta maksetaan joulukuussa 2014 ja 2. erä
helmikuussa 2015. Molempien erien suuruus on 169.652,50 €.
Neljäntenä on investointien toteutuma. Vuodelle 2014 suunniteltujen investointien
kokonaissumma on 411.000 € josta on 31.10.2014 mennessä toteutunut 166.588,50 €.
Investointien toteumaprosentti on 40,5 %.
Viidentenä on rahoituslaskelma, jonka mukaan kassavarojen muutos 31.10.2014 on
+1.196.378,19 €.
LIITTEET

9
10
11
12
13

Toteumavertailu
Tuloslaskelma
Verotilitykset
Rahoituslaskelma
Investointien toteuma

Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta
10/2014.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LOHJAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2015
Kirkkojärjestyksen 15. luvun mukaan kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan
talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden
joulukuussa. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa
hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on
toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvion hyväksymisen
yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla mahdollinen taseen osoittama alijäämä
katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai
alijäämä.
Lohjan seurakunnan vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeen lähtökohtana on ollut
seurakunnan työalojen ja tukipalveluiden käyttötalouden kulujen pitäminen vuoden 2014
talousarvion tasolla. Määräaikaan mennessä toimitetuista talousluvuista koostetun
talousarvioluonnoksen loppusumma oli kuitenkin 147.314 euroa alijäämäinen.
Kirkkoneuvosto kävi luonnoksen pohjalta lähetekeskustelun talousarviosta
kokouksessaan 21.10.2014. Evästyksenään kirkkoneuvosto lausui, että talousarvion
loppusummatavoitteeksi tuli asettaa tasapainoinen budjetti, eli +-0 tason saavuttaminen
tuloksen osalta.
Kirkkoneuvosto on aikaisemmissa kokouksissaan käsitellyt myös työalojen kirjalliset
toimintasuunnitelmat. Tässä kokouksessa neuvoston käsiteltävänä on talousarvion 2015
muokattu numeraalinen osa. Aikataulupaineiden vuoksi talousarvioesitys vuodelle 2015
sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2016-2017 tuodaan lopullisessa
muodossaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi joulukuun kokoukseen 2.12.2014.
Kirkkovaltuuston hyväksyttävänä talousarvio 2015 sekä talous- ja toimintasuunnitelma
2015 – 2017 on 16.12.2014.
Talousarvoissa käyttötalouden määrärahat on ryhmiteltyinä toimintatuloihin ja
toimintakuluihin. Vertailutietona esitetään vuoden 2013 tilinpäätösluvut sekä
talousarvion 2014 luvut. Talousarviossa 2015 käyttötalouden toimintatulot ovat yhteensä
877.929 € (845.653 € vuonna 2014). Toimintakulut ovat 9.173.433 € ja ne ovat 0,2
% edellisvuotta suuremmat. Toimintakuluihin on varattu 95.000 euroa Kirkon
palvelukeskuksen maksuihin.
Vuoden 2015 toimintakatteen alijäämä on 8.295.504 €. Se on noin 0,15 % pienempi
kuin vuonna 2014.
Käyttötalousosan lisäksi esitetään tuloslaskelma-, rahoituslaskelma- ja investointiosa.
Taloustasapainoa vuoden 2015 talousarvioon on haettu muun muassa seuraavilla
toimenpiteillä:
 Hallintojohtajan virka jätetään täyttämättä vuodeksi 2015. Tehtävät hoidetaan
sisäisin järjestelyin ja väliaikaisilla tehtävänkuvien muutoksilla. Tavoitteena on,
että virka täytetään vuonna 2016.
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Eläkkeelle jäävien tehtävät täytetään määräaikaisina vuoden 2015 loppuun asti
(diakonian virka ja perheneuvojan virka).
 Seurakunnallisen toiminnan (2. pääluokka) toimintamenoista on karsittu 6-10 %
jokaiselta työalalta vuoden 2014 budjettiin verrattuna. Pääsääntöisesti menoja
on karsittu kohdasta ”Aineet, tarvikkeet ja tavarat”.
 Hautatoimi ja kiinteistötoimi ovat karsineet jo aikaisemmin karsittujen menojen
lisäksi 1,5% menoista.
 Kotimaa-lehden henkilökuntatilaukset lopetetaan. Lehti tilataan jatkossa vain
toimipisteisiin, jossa se on työntekijöiden luettavissa.
 Yhteisestä virkistystoiminnasta on leikattu -10 % vuoden 2014 budjettiin
verrattuna.
 Vuoden 2015 osalta luovutaan suunnitelluista vaatekorvauksista työ- ja
virkavaatteisiin. Ainoastaan lakisääteiset suojavaatteet hankitaan.
Talouden kehitys
Kirkkohallitus toteaa yleiskirjeessään nro 20/2014, että taloudessa eletään edelleen
taantumaa ja että ensi vuonnakin kasvu on heikkoa. Lisäksi kirkkohallitus toteaa, että
paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä.
Paikkakunnan työllisyyden ja yritysten toimintaedellytysten kehittymistä on pyrittävä
seuraamaan mahdollisimman tarkasti. Molemmat vaikuttavat välittömästi verotuloihin
Verotulot
Verotulot ovat seurakunnan tärkein tulonlähde. Talousarvion 2015 tulopuoli on
rakennettu kirkollisverotulojen osalta 1,50 % tuloveroprosentille. Verotulokertymä
arvoidaan samansuuruiseksi kuin vuoden 2014 talousarviossa.
Kirkollisverotulokertymäksi vuonna 2015 on arvioitu 8.860.000 €. Yhteisöverotuloja
odotetaan olevan 695.000 €.
Yhteisöverotuloon on tulossa merkittävä muutos vuonna 2016. Seurakuntien saama
osuus yhteisöveron tuotosta tulee poistumaan. Jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta
eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen
kokonaissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viimevuosien keskimääräistä
seurakunnille tilitettyä tasoa. Tämänhetkisen tiedon mukaan muutos tulee lisäämään
Lohjan seurakunnan tulokertymää.
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut muodostavat noin 61 % seurakunnan kaikista toimintakuluista.
Henkilöstön määrän on arvioitu olevan 122 vuonna 2015. Vakituisia palvelussuhteita on
112 ja määräaikaisia 10. Vakinaisia palvelussuhteita ei ole suunnitelmassa vähennetty.
Eläköitymisen seurauksena vapautuvat perheneuvojan ja diakonia virat täytetään
määräaikaisena vuoden 2015 loppuun asti. Avoinna olevaa hallintojohtajan virkaa ei
täytetä vuonna 2015.
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Henkilöstökulut on laskettu voimassa olevan palkkahinnoittelun mukaan. Vuosipalkkoihin
on laskettu keskimäärin 0,5 %:n korotus.
Vuoden 2015 palkkasumma on 4.239.165 €, joka on 9.037 € korkeampi kuin vuonna
2014. Henkilöstömenojen yhteissumma eläkemaksuineen ja sosiaalikuluineen on noin
5.600.599 € vuonna 2015 (5.589.948 € vuonna 2014).
Kirkon keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu
Kirkon keskusrahastolle maksettava keskusrahastomaksu määräytyy laskennallisen
kirkollisverotulon mukaan. Maksuprosentti vahvistetaan vuosittain kirkolliskokouksessa.
Keskusrahastomaksu on ollut viime vuosina 8,2 %. Vuoden 2015 keskusrahastomaksu
määräytyy verovuoden 2013 laskennallisen kirkollisveron perusteella,
Eläkerahastomaksu, joka myös kirkkohallituksen ohjeen mukaan kirjataan
keskusrahastomaksuksi, on suuruudeltaan 1,2 %. Näin ollen kokonaisprosentti on 9,4
%. Eläkerahastomaksuun kohdistuu lähivuosina nousupaineita ja arvioitu on, että
suunnittelukauden lopulla maksu olisi 3 %.
Arvioidut keskusrahastomaksut vuonna 2015 ovat yhteensä 587.200 €.
Avustukset
Annettujen avustusten osalta vuoden 2015 talousarvioesityksen kokonaissumma on
131.320 €.
Investoinnit
Esitettyjen investointien loppusumma vuodelle 2015 on yhteensä 362.000 € (josta
130.000 € Karjalohjan alueseurakunnan hallinnoimasta erillisestä kivikirkon
kunnostusrahastosta).
Suurimmat investointikohteet vuonna 2015 ovat:
− Pusulan Kärkölän kirkon ulkoseinien ja ikkunoiden kunnostus
− Pusulan hautausmaan kunnostustyöt
− Virkkalan hautausmaan traktori-kaivinkoneen vaihto
− Karjalohjan kivikirkon kuorin kalusteet
Tiukentuvan taloustilanteen vuoksi useita hankkeita on siirretty, pienennetty tai
kokonaan poistettu.
Talousarvion 2015 yli-/alijäämä
Edellä esitettyjen muutosten johdosta Lohjan seurakunnan vuoden 2015
talousarvioluonnoksen loppusumma on 3.559 € ylijäämäinen. On nähtävissä, että
käyttötalouden kulujen tarkistamisen kautta ei ole mahdollista saavuttaa enempää
merkittäviä säästöjä yhden toimintavuoden kuluessa.
Vuosikate, eli toimintatuottojen ja verotulojen sekä toiminta- ja verotuskulujen, ja
keskusrahastomaksujen erotus on 546.346 €. Vähentämällä vuosikatteesta
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suunnitelman mukaiset poistot 599.771 € sekä satunnaiset tuotot ja kulut, saadaan
tilikauden tulos. Lisäämällä tilikauden tulokseen poistoeron ja varausten muutokset,
saadaan tilikauden yli-/alijäämä. Lohjan seurakunnan tilikauden ylijäämä on esityksen
mukaan 3.559 €. Talous on tasapainossa, mikäli vuosikate on vähintään poistojen
suuruinen. Nyt näin ei ole, joten jatkossa strategiasuunnittelu on keskeisessä asemassa
uuden valtuustokauden alkaessa.
Vuositulosta arvioitaessa on huomioitava myös, että vuodelle 2015 kohdistuu joitakin
kertakohtaisia tuloja (25 % Kirkkohallituksen myöntämästä yhdistymisavustuksesta
37.500 €).
Merkittävien lisäsäästöjen saavuttamiseksi on vallitsevassa tilanteessa määriteltävä, mitä
supistuksia seurakunnalliseen toimintaan ollaan valmiita tekemään. Lohjan seurakunnan
strategian päivittämisprosessi on käynnistetty keväällä 2013. Strategiatyö on syytä
saada valmiiksi vuoden 2015 kuluessa. Toiminnan supistamispäätökset tulisi johtaa
päivitetyn strategian linjauksista käsin.
Oleellisena osana säästökohteiden osoittamisessa ovat myös seurakunnan omistuksessa
olevien kiinteistöjen läpikäyminen ja realisointisuunnitelman laatiminen niiden
kiinteistöjen osalta, jotka eivät tue seurakunnan ydintoiminnan ylläpitämistä.
LIITTEET

talousarvion numero-osa
Investointisuunnitelma

Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää käydä läpi vuoden 2015 talousarvioesityksen numeraalisen
osan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Käytiin talousarvion numero-osa läpi ja keskustelun myötä luottamushenkilöille tilattava
Kotimaa lehden tilaus päätettiin lopettaa. Lisäksi käytiin läpi investointiosa, joka tuotiin
pöydälle kokouksen jäsenille. Keskusteltiin investointiosasta, johon jäsen Paul Packalén
toivoi investointia Pyhän Laurin kirkon näyttöpäätteiden asennusta alttarikuvaa.
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SAATAVIEN POISTAMINEN
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti vuoden 2013 kirjanpidossa poistaa edellisen
vuoden 2012 saatavia Lohjan ja Sammatin seurakuntien osalta yhteensä 5.170,86 €.
Liitteenä olevassa listassa on lueteltu Lohjan seurakunnan saatavat vuodelta 2013-2014,
jotka tulisi tässä vaiheessa poistaa tileistä. Lisäksi mukana on vielä muutamia saatavia
vuodelta 2012. Kuluvan vuoden osalta poistettavaksi esitetään saatavia, joista on jo
lähetetty kolme maksukehotusta. Poistettaviksi esitettäviä saatavia on yhteensä
14.896,14 €.
Laskun lisäksi maksajille on lähetetty vähintään kolme maksukehotusta. Kun
päiväkerhon ja rippikoulun osalta kuitenkin kyse on muutaman kymmenen euron
saatavasta asiakasta kohti, ei ole nähty mielekkääksi lähteä perimään niitä muilla
keinoin. Vuokrasaatavia sen sijaan voidaan periä ulosoton kautta ja niiden perintää
tullaan jatkamaan.
Kirkkoneuvoston tehtävänä on myöntää osittain tai kokonaan vapautus seurakunnalle
tulevien maksujen, korvausten ja muiden saatavien suorittamisesta. Samoin
kirkkoneuvosto päättää tileistä poistamisesta.
Listaus poistettaviksi esitettävistä saatavista jaetaan kokoukseen pöydälle ja kerätään
asian käsittelyn jälkeen pois.
LIITE

14

Luottotappiot (jaetaan kokouksessa, salassa pidettävä asiakirja)

Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä poistettavaksi tileistä edellä mainitut saatavat
yhteismäärältään 14.896,14 €.
Käsittely:
Keskustelun myötä vt. hallintojohtaja päätti muuttaa päätösesitystä seuraavasti:
”Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä luottotappiot poistettavaksi lukuun ottamatta
hautatoimen maksuja yht. 5505, 20 €, joista päätetään lähettää vielä yksi kirje, jossa
velallista kehoitetaan suorittamaan maksu tai pyydetään hakemaan maksuvapautusta
vedoten taloudelliseen tilanteeseen.”
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksytään yksimielisesti.
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233.

MAKSUVAPAUTUSANOMUS HAUTAUSKULUISTA

235.

HEHU
Kirkkohallitus julkaisi vuonna 2005 toimintaohjeen Henkisen huollon järjestämiseksi,
joka liittyy yhtäältä varautumiseen onnettomuuksiin ja suuronnettomuuksiin ollen osana
myös seurakuntien valmiussuunnittelua. Tämän lisäksi pelastustoimen ja poliisin
hälytyskeskusten keskittäminen on tuonut tarpeen, että seurakunnan työntekijä olisi
saatavilla suhteellisen lyhyellä varoitusajalla, tai hänet viranomainen tavoittasi yhdestä
numerosta.
Vuosina 2010-2011 Lohjan ja Vihdin seurakuntien johtavat työntekijät neuvottelivat
yhteisestä kokeilusta, jossa seurakuntien työntekijät päivystävät vuoroviikoin puhelinta,
jota pitää hallussaan nimetyt HeHu päivystäjät. Vuoden 2012 aikana työntekijät
koulutettiin tehtäviinsä. Vuorot on ensin jaettu seurakuntien kesken ja tämän jälkeen
kummassakin molemmissa seurakunnissa työntekijöille päivystysvuoroiksi. Vuoden 2013
lopussa kokeilun alettua päivystykset on jaettu Lohjalla papiston diakonien ja
nuorisotyönohjaajien kesken kummassakin seurakunnassa. Kyseistä toimintaa on esitelty
aikanaan luottamushenkilöille valmisteluvaiheessa. Päivystäjille maksetaan 50 €
vuosittaista korvausta päivystyksestä.
Käytännössä yhteyttä ottava viranomainen on poliisi, pelastuslaitos tai sosiaalipäivystys
sellaisissa kriisitilanteissa, joissa he katsovat seurakunnan työntekijän avun olevan
tarkoituksenmukaista. Kyseinen puhelinnumero on ainoastaan viranomaiskäytössä.
Vuoden aikana saatujen kokemusten seurauksena päivystyspuhelimeen on tullut soitto
noin kerran kuukaudessa. Yllättävää on ollut se, että Lohjan päivystysvuorolla
kriisitilanne on ollut Vihdissä ja päinvastoin Lohjan työntekijöiden päivystäessä. Vuoden
kokeilun seurauksena on ollut johtopäätösten aika, jonka seurauksena toimintaa on ja
periaatteita on täsmennetty. Ohjeistusta tullaan vielä täsmentämään.
Päivystäjät ovat kokeneet ympärivuorokauden toimivan päivystyksen raskaana, varsinkin
päivystyspuheluiden tultua päiväsaikaan. Neuvotteluissa viranomaistahojen kanssa on
sovittu, että päivystys tapahtuu arkisin virka-aikana ja viikonloppuisin klo 8-20. Yöaikana
kriisitilanteisiin vastaaminen ei välttämättä ole muutenkaan tarkoituksenmukaista, vaan
ne käytännössä on muutenkin hoidettu sairaalapäivystyksen kautta.
Toiseksi Vihdin alueella on nähty tarkoituksenmukaisena, että päivystysnumero on myös
terveyskeskuksen vuodeosaston tiedossa, koska heillä ei ole varsinaista sairaalapappia
huolehtimassa pyyntöjä kuolevan potilaan luona. Lohjalla vastaavanlaiset tilanteet ovat
ohjautuneet pääsääntöisesti sairaalapapiston kautta. Lisäksi Vihdin tarve kohdentuu
lähinnä papistoon, kun Lohjalla on tarkoitus hoitaa ammatillisesti laajemmalla
työntekijäjoukolla. Lohja ja Vihti ovat myös alueena laajoja ja toisaalta seurakunnan
alueella oleva ihminen tapaa mieluummin oman seurakuntansa työntekijä sitä
mahdollisesti jo pyydettyään. Tämän vuoksi on seurakuntien välillä sovittu, että
molemmilla ovat omat päivystysnumeronsa omalle alueelleen. Yhteistyön
mahdollisuuksia kuitenkin jatkossa kartoitetaan niin seurakuntien välillä kuin
viranomaistahojen kanssa, että seurakuntalainen saa elämänsä kriisitilanteissa
seurakunnan työntekijän kohtuullisen vasteajan puitteissa.
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Kirkkoneuvoston on hyvä olla tietoinen toiminnasta ja sen tilanteesta, koska kysymys on
yhtäältä operatiivisesta toiminnasta ja toisaalta kuitenkin yhteistyöstä useiden eri
tahojen kanssa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi HeHun tilanteen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SEURAKUNTAVAALIN 2014 TULOS
Seurakuntavaalit toimitettiin 9.11.2014 Lohjan kantaseurakunnan osalta Pyhän Laurin
kirkossa ja alueseurakuntien osalta vaalilautakunta oli jakaantunut jaostoihin siten, että
vaali toimitettiin äänestysalueittain Karjalohjan, Nummen, Pusulan ja Sammatin
kirkoissa. Jaostot kokoontuivat vaalin toimittamisen jälkeen Seurakuntakeskukseen
toteuttaen äänten laskun ja tulosten syöttämisen vaalijärjestelmään keskitetysti.
Laki kirkon vaalijärjestykseksi (KVJ 2: 52 §:n 2. mom.) säätää seuraavasti:

Vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle tai yhteiselle
kirkkovaltuustolle ja seurakuntaneuvostolle sekä kullekin jäsenelle ja varajäseneksi
valitulle.
Hallintomenettelyn mukaisesti kirkkovaltuustoon käsiteltäväksi tuotavat asiat tulee viedä
kirkkoneuvoston kautta, joten vaalilautakunnan vahvistettu tulos tuodaan
kirkkovaltuustolle tiedoksi sen kautta. Valituksi tulleet ja varajäsenet esitetään liitteenä
olevissa tulosteissa. ensimmäisessä asiaan liittyvässä liitteessä esitetään valituksi tulleet
ja toisessa valituksi tulleet ja varajäsenet valitsijayhdistysten mukaan jaoteltuna. Tämän
lisäksi liitteenä on taulukko, josta ilmenee kunkin äänestysalueen äänten jakaantuminen
eri ehdokkaille ja valitsijayhdistyksille äänestysalueiden mukaan. Siinä on myös erittely
äänten jakaantuminen ennakkoäänestyksessä ja varsinaisena vaalipäivänä.
LIITTEET

16

Valitut ehdokkaat vertausluvuittain
Varajäsenet vertausluvuittain
Ehdokkaat ehdokaslistoittain
Taulukko

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee vaalin tuloksen liitteineen tiedoksi ja lähettää sen edelleen
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TALOUSARVION 2014 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSVAROITUS
Ruotsinkielinen työ
Tehtäväalueesta vastaava kappalainen Raimo Kuismanen on ensin informoinut
kirkkoherraa siitä, että kustannuspaikka 21270 Ruotsinkielinen työ tullee ylittymään
vuoden 2014 talousarvion osalta. Työmuodossa on jo tehty käytännön järjestelyjä siten,
toiminnan kannalta vain välttämättömimmät hankinnat tehdään. Raimo Kuismanen on
laatinut Svenska direktionille selvityksen (liite_ ), jossa hän selvittää ylitykseen johtavia
seikkoja. Asia on käsitelty heidän kokouksessaan 12.11.2014 (Liite__ § 8).
Ruotsikielisen työn lukujen toteutumisprosentti on 13.11.2014 esitystä tehtäessä 88,9 ja
tullee jonkin ylittymään Kyrkpressen -lehden tilausmaksun myötä. Pääluokkatasolla ylitys
pystytään kattamaan muiden tehtäväalueiden avulla ja ylityspyyntöä ei valtuustotalossa
tarvittane.
Seurakuntavaalit
Kustannuspaikka 11101 seurakuntavaalit on jo esitystä tehtäessä ylittynyt 6.502,35 €.
Ylitysprosentti on 125,3. Tämän lisäksi ylitys nousee kokouspalkkioiden maksatuksen
myötä. Talousarviota laadittaessa ei ollut tietoa äänestäjien ilmoituskorttien
kustannuksista. Vertailukohtana käytettiin kirkkoherran vaalissa toteutunutta lukua
lisättynä seurakunnan laajentumisesta aiheutuva nousu. Silloin kilpailutuksen toteutti
seurakunta itsenäisesti ja seurakuntavaalien osalta kilpailutuksesta huolehti
Kirkkohallitus kaikkien seurakuntien osalta. Voidaan todeta, että paikallisseurakunta
onnistui tekemään sen tuloksellisemmin.
Tämän lisäksi painatuskustannuksia nostivat seurakunnan laajentumisen seurauksena
se, että vaalikuulutukset julkaistiin arvioita useammissa lehdissä.
Kirkkoneuvoston on tässä vaiheessa hyvä olla tietoinen tulevista ylityksistä ja vaalien
osalta varautua tarvittaessa tehdä ylistyspyyntö talousarvion 1. pääluokan osalta, joka
selvinnee seuraavaan kokoukseen mennessä. Todennäköisesti ylitykset eivät tule
menemään pääluokkatasolle, joten ylitykset voidaan käsitellä kirkkoneuvossa.
Säännösten mukaan kirkkoneuvosto käsittelee keskuudessaan kustannuspaikkatason
ylitykset ja kirkkovaltuusto pääluokkatason ylitykset.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kustannuspaikan ”11101 kirkolliset vaalit ylityksen” ja
kustannuspaikan ”21270 Ruotsikielinen työ” tilanteen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto
238.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

18.11.2014

238

339

ITSENÄISYYSPÄIVÄN SEPPELTEN LASKIJOIDEN VALINTA
Lohjan seurakunnan luottamushenkilöt yhdessä Lohjan kaupungin luottamushenkilöiden
kanssa ovat perinteisesti laskeneet seppeleet Itsenäisyyspäivänä ja Kaatuneitten
muistopäivänä Lohjan hautausmailla oleville muistomerkeille erityisen protokollan
mukaisesti.
Nyt on valittava Itsenäisyyspäivän seppelten laskijat kantaseurakunnassa Pyhän Laurin
kirkon ja Virkkalan kirkon hautausmaille. Alueseurakunnat vallitsevat hautausmailleen
seppeltenlaskijat alueneuvostojen kokouksissaan.
LIITE

17

Menettelytapaohje kunniakäynneistä Itsenäisyyspäivänä ja
Kaatuneitten muistopäivänä

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Itsenäisyyspäivän 6.12.2014 seppeleen laskijat Pyhän Laurin ja
Virkkalan hautausmaille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita seppelten laskijaksi Pyhän Laurin kirkon
hautausmaalle Paul Packalénin ja Virkkalan hautausmaalle Uolevi Viidan.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

18.11.2014

239

340

239.

LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

240.

ILMOITUSASIOITA
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:



Kirkkohallituksen yleiskirjeet 22-25
Liite
Alueneuvostojen kokous Pusulan seurakunnassa 26.11.2014 klo 18

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
241.

MUUT ASIAT
Päätös:
Jäsen Kirsi Oksanen kiitti jäseniä ja puheenjohtajaa kirkkoneuvostotyöskentelystä
nelivuotiskauden lähestyttyä loppuaan ja toivotti kaikille Hyvää Jatkoa!
Kirkkoneuvoston päätös:
Merkittiin tiedoksi.

242.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään
pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.37.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

