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ALKUHARTAUS
Juhani Korte piti alkuhartauden. Laulettiin virsi no 428; 1,3,5

18.

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:
Todettiin läsnä olevat ja kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Käsittelyjärjestys on esityslistan mukainen sillä lisäyksellä, että pöydälle tuotu esitys
pykälöidään numeroksi 30 ja pykälät jatkuvat juoksevasti.

19.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita pöytäkirjantarkistajiksi Paul Packalén ja Pipsa Piipponen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Paul Packalénin ja
Pipsa Piipposen ollessa estynyt tilalle Birgitta Silvennoisen.
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KARJALOHJAN SEURAKUNTATALON (LASIKIRKON) KÄYTTÖVESIPUTKISTON
UUSIMISEN URAKKATARJOUKSET
Karjalohjan seurakuntatalon (lasikirkon) käyttövesiputket joudutaan uusimaan putkiston
huonon kunnon vuoksi. Samalla uusitaan lämmönjakokeskukselta tulevat syöttöputket.
Asennus- ja huoltotöiden vuoksi rakennuksen alapohjaan tehdään uusi kulkuovi sekä
valaistus (liitekuvat).
Alapohjan tuuletusta varten rakennetaan tulo- ja poistokanavat sekä asennetaan
kanavapuhallin.
Suunnittelutyö on tilattu LVI-Insinööritoimisto Rosenbergilta elokuussa 2013.
Suunnitelmat esitellään tarkemmin kirkkoneuvoston kokouksessa.
Putkiston uusimista varten on talousarvioon varattu 53 000 euron määräraha. Mikäli
uusia putkia ei saada sujutettua olemassa olevaan maanalaiseen kanaalielementtiin
poistettujen putkien tilalle, joudutaan koko lämpökanaali uusimaan sekä tekemään
siihen liittyvät kaivuu- ja pihatyöt. Tästä aiheutuisi n. 20 000 euron lisäkustannus. Tämä
summa ei sisälly kustannusarvioon.
Työt on tarkoitus toteuttaa toukokuussa 2014.
Putki- ja ilmastointitöistä on pyydetty tarjoukset viideltä lvi-liikkeeltä.
Määräaikaan, 24.1.2014 klo 14, mennessä tarjouksen jättivät seuraavat urakoitsijat:
Lohjan Putkityöt Oy
- urakkahinta

22 699 €

- tuntihinta, rakennusammattimies

45 €

- tuntihinta, rakennusapumies

34 €

LVI Duo Ay
- urakkahinta

28 100 €

- tuntihinta, rakennusammattimies
- tuntihinta, rakennusapumies

52,08 €
_

Hintoihin sisältyy alv 24 %.
Halvimman tarjouksen jätti Lohjan Putkityöt Oy, 22 699 euroa.
LIITTEET

1

Kuvat
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Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Karjalohjan lasikirkon käyttövesiputkiston uusimisen edellä esitetyn
mukaisesti,
2. todeta saadut tarjoukset ja
3. valita käyttövesiputkiston uusimisurakan toteuttajaksi Lohjan Putkityöt Oy:n
hintaan 22 699 euroa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KARJALOHJAN KIVIKIRKON KUORIN KALUSTEET JA SISÄÄNTULON
LIIKUNTAESTEISTEN LUISKA
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 (liitteet), jonka jälkeen kalusteista ja
luiskasta laaditaan lopulliset suunnitelmat. Luonnospiirustukset on kirkkoneuvoston ja
Karjalohjan alueneuvoston hyväksynnän jälkeen lähetettävä Museovirastoon
lausuntokierrokselle ja kirkkohallitukseen hyväksyttäväksi. Toteutukselle on saatava
myös rakennusviranomaisen toimenpidelupa.
Kun lopulliset suunnitelmat on hyväksytty ja toimenpidelupa saatu, pyydetään tarjoukset
alan toimijoilta.
Luonnospiirustukset esitellään tarkemmin kirkkoneuvoston kokouksessa.
LIITE

2 Karjalohjan kirkon restaurointi ja korjaustöiden rakennustapaselostus
(erillinen)

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Karjalohjan kivikirkon kuorialueen kalusteita ja kirkon sisääntulon
liikuntaesteisten luiskasta laaditut luonnospiirustukset.
2. pyytää suunnitelmista lausunnon Karjalohjan alueneuvostolta.
3. että suunnitelmille pyydetään Museoviraston lausunto ja kirkkohallituksen
hyväksyntä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TONTINOSAN MYYMINEN MARI JA OLAVI PUROLLE
Mari ja Olavi Puro ovat tehneet ostotarjouksen Lohjan kaupungin Hiidensalmen
kaupunginosassa, korttelissa 185 tontin 5 (444-4-185-5) tontinosan lunastuksesta.
Tontti sijaitsee Satamakadun ja Taimistonkadun kulmassa.
Kyseessä on tarjouksen tehneiden omistamaan tonttiin liittyvästä tontinosasta (245 m²),
joka kuuluu Lohjan seurakunnan omistamaan Lindkullan tilaan, RN:o 5:8.
Kyseinen tontinosa merkitsee kaavan mukaan noin 61 kerrosneliömetrin
rakennusoikeutta tontille.
Käytyjen neuvottelujen jälkeen ostajat ovat päättäneet tarjota tontinosasta 5 000 euroa.
Asiaa valmisteltaessa pyydettiin lausunto tontin käyvästä arvosta Maanomistajien
Arviointikeskus Oy:ltä. Lausunnon mukaan tontinosan arvoksi on saatu 5 635 euroa.
Arvioinnissa kyseistä tontinosaa on verrattu mahdollisimman hyvin vastaaviin kohteisiin
toteutuneissa kaupoissa samalla alueella.
Arviointia vaikeuttaa tietysti se, että tontinosaa ei käytännössä halua ostaa kukaan muu
kuin kyseinen tontinomistaja. Jossain määrin vastaavanlaisia pieniä maa-alueita on
sisällytetty suurempiin kokonaisuuksiin kaupungin kanssa tehdyissä maanvaihto- sekä
myynti- ja ostotilanteissa.
Tässä tapauksessa hintatarjous on niin lähellä arvioitua hintaa, että tarjous on
hyväksyttävissä.
Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 3.12.2013 Mari ja Olavi Puron ko. tontista
tekemän tarjouksen 5 000 euroa. Samalla kirkkoneuvosto päätti, että tontinosan
myynnistä laaditaan kauppakirja, joka tuodaan kirkkoneuvoston ja –valtuuston
hyväksyttäväksi sekä kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Määräalan myynnistä laadittiin kiinteistökaupan esisopimus, joka allekirjoitettiin
13.1.2014.
Mikäli jompikumpi sopijapuoli kieltäytyy tekemästä sovittua kiinteistökauppaa
esisopimuksen ehtojen täytyttyä, purkautuu esisopimus, ja kaupanteosta kieltäytynyt
sopijapuoli joutuu maksamaan sopimussakkoa ja vahingonkorvausta toiselle
sopijapuolelle 1 000 euroa.
Mikäli kauppaan vaadittuja päätöksiä ja lainvoimaisia lupia ei ole saatu syyskuun 2014
loppuun mennessä, purkautuu esisopimus korvauksetta jommankumman osapuolen
näin vaatiessa.
Kirkkolaki määrää seurakunnan omaisuuden myynnistä seuraavaa:

”Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä,
vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.”
Kirkkolain mukaan kiinteän omaisuuden luovuttamispäätös vaatii, että vähintään kaksi
kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä
sitä kannattaa.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Lisäksi kirkkohallitus on antanut ohjeen, jonka mukaan edellytetään asiasta
hankittavaksi kahden puolueettoman asiantuntijan lausunto. Tässä tapauksessa lausunto
on hankittu Maanomistajien Arviointikeskus Oy:ltä.
LIITE 3

Kiinteistökaupan esisopimus

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä edellä esitetyn Lohjan kaupungin Hiidensalmen kaupunginosassa
korttelissa 185 tontin 5 (444-4-185-5) määräalan myynnistä laaditun
kiinteistökaupan esisopimuksen.
2. esittää tehdyn esisopimuksen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
3. valtuuttaa hallintojohtaja Risto Hämäläisen ja kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkolan
allekirjoittamaan lopullisen kauppakirjan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LAUSUNNON ANTAMINEN V SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTÖSTÄ
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 17.12.2013/§ 289 esittää
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että se julistaisi haettavaksi
ilmoittautumismenettelyllä Lohjan seurakunnan V seurakuntapastorin viran. Viran
painopiste on kasvatuksessa ja oppilaitostyössä.
Viran hakuilmoitus julkaistiin lyhennettynä Kotimaa –lehdessä ja kokonaisuudessaan
www.mol.fi ja www.evl.fi/rekrytointi -nettisivuilla.

Lohjan seurakunnassa vapautuu 1.3.2014 lukien
V SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA
Viran tehtävät painottuvat kasvatukseen sekä oppilaitos- ja aluetyöhön. Lisäksi
seurakuntapastori osallistuu muiden seurakunnan pappien tavoin
jumalanpalveluselämän, kirkollisten toimitusten ja yleisen seurakuntatyön tehtäviin.
Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin
kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän
601 mukaisesti.
Virkaan valitun on esitettävä Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille nähtäväksi ennen
viranhoitomääräyksen antamista KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Lisäksi
virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on Lohjan seurakunnan työterveyslääkärin
antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Virassa on kuuden kuukauden
koeaika.
Viran täyttää Espoon hiippakunnan tuomiokapituli antamalla viranhoitomääräyksen.
Vapaamuotoiset ilmoittautumiset virkaan on jätettävä 24.1.2014 klo 16 mennessä
osoitteella Lohjan seurakunta, PL 49, 08101 Lohja tai sähköpostitse osoitteella
katri.lahtiluoma@evl.fi.
Haastattelut järjestetään 3.2.2014.
Lisätietoja antaa kirkkoherra Juhani Korte 040 753 5202 tai juhani.korte@evl.fi.
Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 47 hakemusta. Yhteenveto kaikista hakijoista
on esityslistan liitteenä. Kaikki hakemukset ansioluetteloineen ovat nähtävillä
kokouksessa.
Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä (Juhani Korte, Katri Lahtiluoma, Kirsi Oksanen ja
Birgitta Silvennoinen) kutsui hakemusten perusteella seuraavat kuusi hakijaa
henkilökohtaiseen haastatteluun:







TM
TM
TM
TM
TM
TM

Karin Airaksinen, Helsinki
Kirsi Erkama, Lohja
Panu Mäkelä, Lohja
Janne Rönni, Pohjankuru
Erica Stick, Lohja
Pirkko Järvinen,
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Haastattelut järjestettiin maanantaina 3.2.2014.
Haastattelujen perusteella työryhmän enemmistön näkemys oli, että tehtävään sopivin
olisi Panu Mäkelä. Lisäksi työryhmä valitsi varalle pastori Erica Stickin (1. varasija) ja
pastori Karin Airaksisen (2. varasija) siinä tapauksessa, jos virkaan valittu ei ota virkaa
vastaan.
Panu Mäkelä on vihitty papiksi toukokuussa 2011. Hän on työskennellyt Lohjan
seurakunnan palveluksessa vs. seurakuntapastorina 1.1.2012 lukien. Tällä hetkellä
hänen vastuualueenaan on oppilaitostyö, nuoret aikuiset ja viestintä. Nykyinen
virkamääräys on voimassa 31.7.2014 asti. Aikaisemmalta koulutukseltaan Panu Mäkelä
on kirkon nuorisotyönohjaaja ja hän on työskennellyt nuorisotyössä Kansan
Raamattuseuran Säätiössä vuosina 1998-2010.
Erica Stick on vihitty papiksi joulukuussa 2011. Hän työskentelee tällä hetkellä vs.
seurakuntapastorina Lohjan seurakunnassa vastuualueenaan jumalanpalveluselämä ja
papiston työvuorosuunnittelu. Virkamääräys on voimassa 28.2.2014 asti. Aikaisemmin
hän on toiminut seurakuntapastorina Mäntsälän seurakunnassa ajalla 5.12.201131.5.2013.
Karin Airaksinen on vihitty papiksi joulukuussa 2013. Hän työskentelee tällä hetkellä
koulu- ja oppilaitostyön vs. pastorina Järvenpään seurakunnassa. Virkamääräys on
voimassa heinäkuun loppuun 2014. Hän on toiminut myös nuorisotyönohjaajan
viransijaisena Malmin seurakunnassa vuonna 2012.
Kirkkoherra esittää työryhmän enemmistön näkemyksen mukaisesti, että kirkkoneuvosto
esittäisi lausuntonaan Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että se antaisi pastori
Panu Mäkelälle viranhoitomääräyksen Lohjan seurakunnan V seurakuntapastorin
virkaan. Varalle esitetään valittavaksi pastori Erica Stcik ja pastori Karin Airaksinen.
Koska Panu Mäkelä on ollut Lohjan seurakunnan palveluksessa vuoden 2012 alusta
lukien, viran täyttöön liittyvää koeaikaa ei hänen kohdallaan ole tarpeen asettaa.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen (2861,88 €/kk).
LIITE 3

Hakijayhteenveto (erillinen)

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää lausuntonaan Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille,
että se
1. keskeyttää pastori Panu Mäkelälle nykyisen virkamääräyksen Lohjan
seurakunnan vs. I seurakuntapastorin virkaan ja antaa viranhoitomääräyksen
Lohjan seurakunnan V seurakuntapastorin virkaan 1.3.2014 alkaen
2. päättää olla soveltamatta Panu Mäkelän kohdalla kuuden kuukauden koeaikaa.
Käsittely:
Käsittelyn aikana kirkkoherra päätti muuttaa päätösesitystä siten, että kohdaksi kolme
lisätään
3. ja valita 1. varasijalle Erica Stickin ja 2. varasijalle Karin Airaksinen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
24.

11.2.2014

§

Sivu

24

30

VIRANHOITOMÄÄRÄYS PASTORI ERICA STICKILLE VS. I
SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAAN
Pastori Erica Stick on toiminut vs. V seurakuntapastorin tehtävässä, kuitenkin hoitaen I
seurakuntapastorin tehtävänkuvaa pastori Mirja Harhasen hoitovapaan aikana.
Tehtävänkuvaan kuuluu jumalanpalveluselämän, papiston vapaa-aikojen ja työtehtävien
järjestely. Erica Stickin viranhoitomääräys päättyy 28.2.2014. Pastori Mirja Harhasen
virkavapaus jatkuu 31.8.2014 saakka. Panu Mäkelän saadessa viranhoitomääräyksen V
seurakuntapastorin virkaan vapautuu I seurakuntapastorin virka määräajaksi. Toiminnan
jatkuvuuden kannalta on perusteltua, että hyvin järjestelmään perehtynyt ja asiaa
sijaisena hoitanut pappi saa jatkaa tässä tehtävässä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää lausuntonaan Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille,
että se antaa pastori Erica Stickille viranhoitomääräyksen Lohjan seurakunnan vs. I
seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.3.-31.8.2014.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
25.

11.2.2014

§

Sivu

25

31

TYÖSUOJELUVAALIEN TULOS JA YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN KOKOONPANO
TOIMIKAUDELLA 2014-2017
Lohjan seurakunnassa on toimitettu marraskuussa 2013 työsuojeluvaltuutettujen ja
varavaltuutettujen vaali sekä asetettu uusi yhteistyötoimikunta toimikaudelle 2014–
2017.
Työsuojeluvaaleissa valittiin kaksi työsuojeluvaltuutettua ja näille kaksi henkilökohtaista
varavaltuutettua. Toinen työsuojeluvaltuutettu edustaa toimihenkilöitä ja toinen
työntekijöitä. Toimihenkilöiden osalta työsuojeluvaltuutetut valittiin vaaleilla, jotka
järjestettiin 20.11.2013. Työntekijöiden henkilöstöryhmän osalta vaalit toteutuivat
sopuvaalina, ts. tehtäviin on sama määrä kuin tehtäviä.
Vaalin tulos oli seuraava:
Toimihenkilöt:
työsuojeluvaltuutettu Maria Löfman
1. varavaltuutettu Emilia Alander
2. varavaltuutettu Marjo Virtanen
Työntekijät:
työsuojeluvaltuutettu Kari Lampi
1. varavaltuutettu Tomas Sundholm
2. varavaltuutettu Raili Pietarinen
Yhteistyötoimikunta piti järjestäytymiskokouksensa 20.1.2014. Toimikunnan tehtävänä
on käsitellä työsuojelun yhteistoiminnan piiriin kuuluvia asioita sekä muita
yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita, jotka ovat luonteeltaan laajakantoisia ja
koko työpaikkaa yleisesti koskevia.
Henkilöstön edustajina toimikunnassa ovat Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti
työsuojeluvaltuutetut. Lisäksi henkilöstön edustajina toimikunnassa ovat
pääsopijajärjestöjen luottamusmiehet, kaksi varavaltuutettua sekä edustajat
alueseurakunnista.
Yhteistyötoimikunnan kokoonpano toimikaudella 2014-2017 on seuraava:
Työntekijöiden edustajat:

Maria Löfman

työsuojeluvaltuutettu, toimihenkilöt

Kari Lampi

työsuojeluvaltuutettu, työntekijät

Emilia Alander

työsuojeluvaravaltuutettu, Karjalohjan ja Sammatin aluesrk:t

Marjo Virtanen

työsuojeluvaravaltuutettu

Sirkka Ojanperä

pääluottamusmies, Kirkon alat ry.

Arja Penttinen

luottamusmies JUKO ry.

Timo Väre

luottamusmies, Kirkon alan unioni ry.

Pirjo Salmikari

Nummen aluesrk

Sinikka Laurila

Pusulan aluesrk

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

11.2.2014

§

Sivu

25

32

Työnantajan edustajina yhteistyötoimikunnassa toimivat työsuojelupäällikkö, kirkkoherra
sekä kirkkoneuvoston määräämä muu seurakunnan palveluksessa esimiesasemassa
oleva henkilö (Yhteistoimintasopimus 14:3§).
Työnantajan edustajat:

Juhani Korte

kirkkoherra

Katri Lahtiluoma

työsuojelupäällikkö

Lisäksi esitetään, että kirkkoneuvosto nimeää kolmanneksi työantajan edustajaksi
yhteistyötoimikuntaan kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkolan kiinteistöturvallisuuden
asiantuntijana.
Yhteistyötoimikunnassa on yhteensä 12 jäsentä. Toimikunnan sihteerinä toimii
toimistosihteeri Keijo Wigren.
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä työsuojeluvaalien tuloksen ja yhteistyötoimikunnan kokoonpanon
tiedoksi
2. nimetä työnantajan edustajaksi yhteistyötoimikuntaan työsuojelupäällikön ja
kirkkoherran lisäksi kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkolan toimikaudelle 2014-2017.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
26. – 31.
32.

11.2.2014

§

Sivu
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HENKILÖSTÖASIOITA

AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN APUOMENA RY:N / LAURENTIUSLÄHIMMÄISPALVELUN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOORDINAATTORIN
PALKKAUSKUSTANNUKSIIN VUODELLE 2014
Lohjan seurakunta on myöntänyt vuosittaista toiminta-avustusta Apuomena ry:n
puitteissa toimivan Laurentius -lähimmäispalvelun toiminnan rahoittamiseen vuodesta
2007 alkaen. Vuosina 2009 - 2013 avustussumma on ollut 10.000 € /vuosi.
Lohjan seurakunnan taloudellisen tilanteen tiukkenemisen myötä vuoden 2014
talousarviossa avustusmäärärahavarauksia supistettiin. Apuomenan määrärahavaraus
sisältyy Lohjan seurakunnan diakoniatyön kustannuspaikan 20241 kulutilin varaukseen
4850-muut avustukset, johon on vuodelle 2014 varattu yhteensä 11.250 €
(määrärahavaraus v.2013 15.000 €).
Apuomena ry:n avustushakemus on otettu Lohjan seurakunnan yleiseen avustuksien
myöntämisprosessiin mukaan 2012 alkaen. Aiemmin avustuksen myöntämisestä on
päätetty diakoniatyön työalalla. Vuonna 2012 toimitetun selvityksen mukaan Lohjan
seurakunnan
myöntämä
avustusmääräraha
käytetään
vapaaehtoistoiminnan
koordinaattorin palkkauskustannuksiin.
LIITTEET

5

Apuomena ry/ Laurentius -lähimmäispalvelun vuoden 2014
toimintaa koskeva avustushakemus

6

Laurentius -lähimmäispalvelun toimintasuunnitelma 2014

7

Laurentius lähimmäispalvelunhanke, toimintakatsaus 1.1.31.8.2013

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. myöntää Apuomena ry/ Laurentius -lähimmäispalvelun toimintaan 7.500 €
avustuksen vuodelle 2014,
2. edellyttää, että Apuomena ry toimittaa kirkkoneuvostolle vuoden 2015
tammikuun loppuun mennessä vuotuisen selvityksen myönnetyn avustuksen
käyttämisestä myönnettyyn tarkoitukseen,
3. valtuuttaa taloustoimiston suorittamaan avustuksen maksatuksen
avustuspäätöksen tultua lainvoimaiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
33.

11.2.2014

§

Sivu

33
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ENNAKKOTIETOA VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA
Tilivuoden 2013 kirjanpito suljettiin 5.2.2014 päivämäärällä. Vuoden 2013 talousarviossa
tilikauden loppusummaksi/ ylijäämäksi arvioitiin 275.581 €.
Vuodenvaihteen jälkeen talouden raporttipohjia tutkittaessa on käynyt ilmi, että Rauhala
Oy:n taloushallinnon sovelluksen Statuksen vuoden 2013 talousarvion tuloslaskelmassa
hallintojohtajan käyttämässä raporttipohjassa on ollut alkuasetuksista johtuva
puutteellisuus, jonka johdosta tulotilin 3300- asuinhuoneistojen vuokrat loppusumma on
ollut virheellinen. Vuoden 2013 talousarviossa 3300- tulotilin loppusumma on ollut
+133.020 €, oikean summan ollessa +166.220 €. Talousarvion lukuihin tulostumatta
jääneen vuokratuloarvion summa on näin ollen 33.200 €. Summamuutoksen
vaikutuksesta vuoden 2013 talousarvion tilikauden ylijäämäarvio on 308.781 €.
Toimintatuottojen toteutuma v. 2013 oli kaikkiaan +21,8 % arvioitua suurempi ollen
927.905,48 €. Ennakoitua suurempia toimintatuottoja kertyi hautaustoimen maksuista,
vuokratuotoista, metsätalouden tuotoista, kolehdeista ja muista keräystuotoista sekä
tuista ja avustuksista.
Toimintakulujen osalta budjetin toteutuma oli 100,2 % olleen kaikkiaan 8.805.377,33 €.
Budjetin nopeasta laadinta-aikataulusta ja teknisestä toteutuksesta (useampien erillisten
budjettien yhdistäminen) johtuen todettiin jo budjetin hyväksyntävaiheessa vuoden
2013 talousarvion osien olevan vaikeasti arvioitavissa ja tarkkuustason olevan joiltakin
osin suhteellisen alhainen.
Arvioitua suurempia kuluja kertyi monissa kululuokissa mm. rakennemuutoksen myötä
kasvaneen lomapalkkavarauksen vaikutuksesta henkilöstön jaksotettuihin palkkoihin (70.225,09 €) siivous- ja puhtaanapitopalveluista, rakennusten kunnossapidosta,
jätehuollosta, metsänhoitokuluista, työterveyshuollosta, kaukolämpökustannuksista,
kiinteistöverosta jne. Verotuskulujen toteutuma-arvio ylittyi myös n. 19 %.
Kirkollisverotuottoja kertyi kaikkiaan 8.766.658,81 €, yhteisöveron jako-osuus oli
kaikkiaan 679.294,38 €. Yhteensä verotuloja kertyi 9.445.953,19 € (budjetoitu
9.420.000 €). Rakennemuutokseen liittyvien avustuksien toteutunut kokonaismäärä oli
103.530,94 €.
Korkotuottojen toteutuma oli kaikkiaan 37.315,41 € ollen 45,8 % budjetoitua enemmän.
Lohjan seurakunnan sijoitusvarallisuuden arvonkehityksestä kirjattiin kirjanpidollista
arvonpalautusta yhteensä 60.524,54 €.
Lohjan seurakunnan toteutunut vuosikate oli 1.016.740,74 € ja suunnitelman mukaiset
poistot yhteensä 636.929,31 €. Pysyvien vastaavien myyntivoittoa kirjattiin kaikkiaan
102.458,92 €, joka kertyi Etu-Metsolan kiinteistön myynnistä.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

11.2.2014

§

Sivu

33

41

Tilikauden tulos oli kaikkiaan 482.270,35 €, poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden
ylijäämäksi muodostuu 539.254,24 €. Rahoituslaskelmassa 31.12.2013 kassavarojen
muutos on +1.006.604,02 €.
LIITTEET

8
9

Toteutumavertailu 1-12/2013
Rahoituslaskelma 31.12.2013

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen ennakkotiedon vuoden 2013 talousarvion
toteutumisesta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
34.

11.2.2014

§

Sivu

34
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LOHJAN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston tehtävistä säädetään Kirkkolain 10.luvussa sekä
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistaman kirkkoneuvoston ohjesäännön
3.luvussa. Kirkkoneuvoston tehtäviin kuuluu Kirkkolain 10 luvun 6§:n mukaisesti
kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja päätösten toimeenpaneminen.

”Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on
lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän
ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto
pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi,
onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa,
ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen.”
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, että
1. kirkkovaltuuston kokouksien 5/2013 (17.12.2013) päätökset on tehty oikeassa
järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan, eivätkä ole muutoin
lainvastaisia,
2. seuraavat päätökset pannaan täytäntöön niiden tultua lainvoimaisiksi:
Kokous 5/2013, 17.12.2013
66. Työjärjestyksen vahvistaminen
67. Lohjan seurakunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastaminen
68. Tulkaa kaikki liikkeen valtuustoaloite
69. Lohjan seurakunnan pysyvien vastaavien poistosuunnitelman päivittäminen
70. Perheasiain neuvottelukeskuksen vastaanottosihteerin viran muuttamisesta
työsopimussuhteeksi
71. Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan läsnäolojäsenen
valinta
72. Seurakunnan taloustilanne 11/2013 ja arvio toimintavuoden tuloksesta
73. Lohjan seurakunnan talousarvio 2014 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 20152016
3. kirkkovaltuuston
22.1.2014.

tekemät

päätökset

ovat

tulleet

lainvoimaisiksi

5/2013

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
35.

11.2.2014

§

Sivu
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JÄSENTEN VALINTA KARJALOHJAN ALUESEURAKUNNAN ALUENEUVOSTOON
Karjalohjan alueneuvosto on 1.2.2013 (asianumero 9 /Muut asiat kohdat 2 ja 3)
kokouksessaan käsitellyt uusien jäsenten valintaa alueneuvostoon.
Karjalohjan alueneuvosto esittää yksimielisesti edesmenneen Kirsti Häggmanin tilalle
Kirsi Mäntyvaaraa ja ev.lut seurakunnasta eronneen Arja Vepsän tilalle Matti Myrbergiä.
Alueseurakunnan johtosäännön luvun 1 §:n 3 mukaan ”Kirkkovaltuusto valitsee

toimikaudekseen kirkkoneuvoston alaiseen alueneuvostoon jäsenet alueseurakunnan
alueella asuvista seurakuntavaaleissa vaaleissa vaalikelpoisista jäsenistä…”
Sekä Kirsi Mäntyvaara että Matti Myrberg ovat Karjalohjalla asuvia ja ovat edellisessä
seurakuntavaalissa olleet vaalikelpoisia.
LIITE

10 Karjalohjan alueneuvoston pöytäkirja 5/2013

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle valittavaksi Karjalohjan
alueseurakunnan alueneuvostoon jäseniksi
1.

Kirsti Häggmanin tilalle Kirsi Mäntyvaaran ja

2.

Arja Vepsän tilalle Matti Myrbergin.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
36.

11.2.2014

§

Sivu
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LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SEKÄ ESPOON JA VANTAAN
SEURAKUNTAYHTYMIEN SEKÄ HYVINKÄÄN, KERAVAN, LOHJAN JA PORVOON
SEURAKUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS
Laurea-ammattikorkeakoulu toimii Uudenmaan alueella ja eri alueen seurakuntien
edustajien kanssa on neuvoteltu yhteistyösopimus, joka on liitteenä. Yhteistyö voi
muotoutua laajalla alueella ja eri yksiköissä eri tavalla paikallisesti, siksi erillisissä
liitteissä on myös esitelty esimerkkejä yhteistyöstä, joista on mahdollisuus sopia
paikallisesti.
Esitetty yhteistyösopimus antaa selkeän mahdollisuuden jatkaa jo tehtyä oppilaitostyötä
ja samalla se asettaa toiminnan samalle tasolle aikaisemmin Luksian kanssa tehdyn
sopimuksen kanssa.
LIITE

11

Yhteistyösopimus
Kirkon työn mahdollisuuksia Laureassa
Ikkunoita yhteistyön merkitykseen

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan yhteistyösopimuksen Laureaammattikorkeakoulun kanssa ja valtuuttaa kirkkoherra Juhani Kortteen allekirjoittamaan
sopimuksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
37.

11.2.2014

§
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LÄHETEKESKUSTELU VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMISESTA
Seurakuntavaalit järjestetään kuluvana vuonna 9.11.2014. Tällä hetkellä ei ole vielä
tietoa, ovatko seurakuntavaalit yksi vai kaksipäiväiset, koska kirkkolain muutos
yksipäiväisistä vaaleista on tulossa eduskunnan käsittelyyn. Kuitenkin tuon valmistellun
lain hengessä on syytä valmistautua yksipäiväisiin vaaleihin. Kirkon vaalijärjestyksen
mukaan kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan ja nimeää sille puheenjohtajan
vaalivuoden toukokuun loppuun mennessä. kirkon keskushallinnossa on valmistumassa
ohjeet siitä, ketkä ovat mahdollisesti esteellisiä vaalilautakunnassa toimimiseen. mikäli
tuota tietoa ei saada ajoissa, on syytä kiinnittää jo tässä vaiheessa valmistelua erityinen
huomio siihen, että todennäköisesti ehdokkaina olevat eivät voi toimia vaalilautakunnan
jäseninä. Tieto vaalien kannalta tärkeitä päivistä on liitteenä.

KL 2: 6 §:
Vaaleja varten on kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston asettama
vaalilautakunta, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä
sekä yhtä monta varajäsentä.
Vaalilautakunta jakautuu jaostoihin, jos seurakunta on jaettu vaaleja
varten äänestysalueisiin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä ja sen
tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella siten
kuin kirkon vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.
Yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa seurakuntavaaleja
keskusvaalitoimikunnan,
jonka
tehtävistä
säädetään
vaalijärjestyksessä.

varten
kirkon

KVJ 2: 1 §
Vaalit
toimittaa
vaalilautakunta,
jonka
kirkkovaltuusto
tai
seurakuntaneuvosto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona
seurakuntavaalit toimitetaan. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto
nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee
ensimmäisessä
kokouksessaan
itselleen
varapuheenjohtajan.
(12.5.2005/239/2006)
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta
jaetaan äänestysalueisiin. Tällöin vaalilautakuntaan on valittava niin monta
jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 8 luvun 6 §:n 2
momentin mukaisesti päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on
huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto
valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostosta
on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnasta säädetään.
(12.5.2005/239/2006)
Yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa keskusvaalitoimikunnan, jonka
tehtävänä on seurakuntayhtymän seurakuntien puolesta hyväksyä
toimenpidesuunnitelma
ja
aikataulu
seurakuntavaalien
toimeenpanemiseksi, huolehtia kirkon vaalijärjestyksessä tarkoitettujen
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kuulutusten ja ilmoitusten laatimisesta ja tietoon saattamisesta sekä
muutoinkin avustaa seurakuntien vaalilautakuntia vaalien yhtenäisessä
toteuttamisessa. Kuulutukset ja ilmoitukset, joista on ilmoitettava lehdessä
tai jotka on lehdessä julkaistava, voidaan, ellei kirkkolain 3 luvun 5 §:stä
muuta
johdu,
saattaa
seurakuntien
jäsenten
tietoon
myös
yhteiskuulutuksina. (7.11.1997/ 348/1998)
Seurakunnan
laajentumisen
seurauksena
on
tarkoituksenmukaista
nimetä
vaalilautakunta jo kirkkovaltuuston vuoden ensimmäisessä kokouksessa, jotta se voi
aloittaa työskentelyn jo keväällä. Tämän lisäksi on tarkoituksenmukaista, että valtuusto
päättää jakaa seurakunnan äänestysalueiksi vanhan seurakuntajaon mukaisesti.
Äänestysalueiksi tulisivat kantaseurakunta, Karjalohjan-, Nummen-, Pusulan ja
Sammatin alueseurakunnat; yhteensä viisi äänestysaluetta.
Vaalin käytännön toteutuksen kannalta selkeintä, että kantaseurakunnan jaostoon
nimetään vähintään neljä jäsentä ja varajäsentä, sekä muihin eli alueseurakuntien
jaostoihin vähintään kolme jäsentä ja varajäsentä. Alueneuvostojen on hyvä valmistella
asia keskuudessaan, koska he tuntevat parhaiten paikalliset olosuhteet. Kirkkoherraa ei
tarvitse erikseen nimetä koska hän kuuluu siihen säädösten mukaan virkansa puolesta.
Vaalilautakunnalle on myös hyvä kutsua sihteeri.
Tässä vaiheessa Kirkkohallituksesta ei ole tullut vielä selkeää ohjeistusta
vaalilautakunnan jäsenten esteellisyydestä. Toisena haasteena on se, että nykyinen
kirjurijärjestelmän avulla ei pystytä tuottamaan luotettavasti äänioikeutettujen
seurakuntalaisten luetteloa alueittain. Valmistelun kannalta on kuitenkin oleellista, että
yhtäältä käydään lähetekeskustelu vaalin toimittamisesta alueittain ja toisaalta käydä
lävitse vaalin toimitukseen liittyvistä keskeisistä ajankohdista.
Kesken asian valmistelun saapui Kirkkohallituksen yleiskirje nro 3/2014, joka on syytä
käydä neuvoston kokouksessa lävitse.
Kirkkoherran päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto päättää antaa alueneuvostoille seurakuntavaalien toimittamisesta
tiedoksi.
2. Kirkkoneuvostossa käydään lähetekeskustelu seurakunnan jakamisesta
äänestysalueiksi ja vaalilautakunnan jäsenten esteellisyydestä päätöksenteossa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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38.

ALOITE TALOUSNEUVOKSEN ARVONIMEKSI

39.

LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

40.

ILMOITUSASIOITA
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:


Kirkkohallituksen yleiskirjeet 01-04/2014
Liite 14
 Työmarkkinalaitoksen yleiskirje A1-A4/2014
Liite 15
 Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 14.1. ja 4.2.2014
Liite 16
 Espoon hiippakunnan pappisasessorin vaalin alustava ja vahvistamaton tulos
23.1.2014
Liite 17
 Länsi-Uudenmaan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksessa on
haettavana
vastaanottosihteerin työsopimussuhteinen toimi
Liite 18
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

41.

MUUT ASIAT
1. Espoon hiippakunta 10 vuotta – Juhlaviikon 4.-9.3.2014 tapahtumat ja niihin
osallistuminen
2. Lohjan rovastikunnan luottamushenkilöpuheenjohtajien ja johtavien työntekijöiden
neuvottelu 29.3.2014 seurakuntakeskuksessa
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti merkitä muut asiat tiedoksi.

42.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään
pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.27.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

