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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden.

130.

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 järjestys sillä muutoksella, että esityslistan
lisälistalla ollut kiinteistöpäällikön esittämä asia ”Hissikuilun louhintatyön aloituslupa
Tytyrin kaivosalueella” ja esityslistan asia n:o 145 käsitellään esityslistan asian n:o 137
jälkeen.

131.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita pöytäkirjantarkistajiksi Kaisa Aarnion ja Jussi Erkintalon.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Kaisa Aarnion ja Esa
Keinäsen
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HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLE
Orvokki Tuomola on haudan haltijana ilmoittanut seurakunnalle luopuvansa
hautaoikeudesta hautaan 803-11-310311. Hautaan on viimeksi haudattu vuonna 1960.
Luovutuksessa hauta palautuu seurakunnan haltuun.
Liite:

Ilmoitus hautapaikan luovuttamisesta 14.5.2014

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. että hauta 803-11-310311 palautuu seurakunnan haltuun
2. haudalta poistetaan muistomerkki seurakunnan toimesta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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HAUTAOIKEUDEN PALAUTTAMINEN
Tomi Eilomaa on 18.5.2014 päivätyllä kirjeellä anonut Pyhän Laurin kirkkomaalla olevan
haudan 113-04-008 hautaoikeuden palauttamista omaisille. Hautaan on haudattu Tomi
Eilomaan täti vuonna 1941.
Lohjan seurakunta on vuonna 1978 toimittanut hoitamattomien hautojen
kuulutusmenettelyn, jossa ko. hauta on palautunut seurakunnan haltuun (KN § 287/78).
Kuulutusmenettelyssä seurakunnalle palautuneilta haudoilta ei kuitenkaan ole poistettu
muistomerkkejä. Ko. haudalla on rikkoutunut kivilaatta.
Pyhän Laurin kirkkomaalla on systemaattisesti rakennettu uurnahautoja seurakunnalle
palautuneiden arkkuhautojen paikalle. Tätä on tarkoitus jatkaa. Ko. haudan kohdalla
viereiset hoidetut haudat ovat kuitenkin niin lähellä, että tälle alueelle ei pysty
rakentamaan mielekkään kokoista uurnahauta-aluetta. Siksi hautaoikeuden
palauttaminen tälle haudalle ei vaikuta tämän hautausmaan osan kehittämiseen.
Hautaustoimen päällikkö esittää, että hautaoikeus hautaan 113-04-008 palautetaan
omaisille. Haudan haltijaksi merkitään Tomi Eilomaa elleivät omaiset muuta ilmoita.
Koska hauta on jo palautunut seurakunnalle, hautaoikeus palautetaan ja laskutetaan,
kuten haudan hallinta-aikaa jatkettaessa, 25 vuoden määräaikaisena hallintana. 25
vuoden hallinta-ajan jatkaminen 1 hautapaikan haudasta maksaa 275 €.
LIITE 1 Anomus hautaoikeuden palauttamisesta Tomi Eilomaa 18.5.2014
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää että
hautaoikeus hautaan 113-04-008 palautetaan omaisille edellä esitetyin ehdoin
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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HAUTAOIKEUDEN PALAUTTAMINEN
Heikki Haaksi on 30.5.2014 päivätyllä kirjeellä anonut Karjalohjan hautausmaalla olevan
haudan 504-02-020022 hautaoikeuden palauttamista omaisille. Hautaan on haudattu
Heikki Haaksin isoisän isä puolisoineen. Viimeksi hautaan on haudatti vuonna 1933.
Karjalohjan seurakunta on vuonna 1992--93 toimittanut hoitamattomien hautojen
kuulutusmenettelyn, jossa ko. hauta on palautunut seurakunnan haltuun.
Kuulutusmenettelyssä seurakunnalle palautuneilta haudoilta ei kuitenkaan ole poistettu
muistomerkkejä.
Hautaustoimen päällikkö esittää, että hautaoikeus hautaan 504-02-020022 palautetaan
omaisille. Haudan haltijaksi merkitään Heikki Haaksi elleivät omaiset muuta ilmoita.
Koska hauta on jo palautunut seurakunnalle, hautaoikeus palautetaan ja laskutetaan,
kuten haudan hallinta-aikaa jatkettaessa, 25 vuoden määräaikaisena hallintana. 25
vuoden hallinta-ajan jatkaminen 3 hautapaikan haudasta maksaa 825 €.
LIITE 1 Anomus hautaoikeuden palauttamisesta Heikki Haaksi 30.5.2014
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää että
hautaoikeus hautaan 504-02-020022 palautetaan omaisille edellä esitetyin ehdoin
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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PÄÄTTYVIEN HALLINTA-AIKOJEN HALTUUNOTTO METSOLAN JA VIRKKALAN
HAUTAUSMAILLA
Metsolan ja Virkkalan hautausmailla on seuraavien hautojen hallinta-aika päättynyt tai
päättyy vuoden 2014 loppuun mennessä:
Metsolan hautausmaa:
202-02-003, 202-05-009, 202-08-016, 202-16-032, 202-17-034, 202-17-036,
202-17-056, 202-17-057, 202-17-058, 202-20-125, 202-22-176, 202-22-185,
202-22-187, 202-23-203, 202-27-295, 202-31-360, 202-31-361, 202-31-362,
202-31-363, 202-31-365, 202-31-368, 202-31-370, 202-32-374, 202-32-378,
202-32-379, 202-32-383384, 202-32-385, 202-32-387, 202-33-397, 202-34-415,
202-34-417, 202-34-418, 202-34-420, 202-34-421, 202-34-426, 202-34-428,
202-35-445, 202-35-448, 202-35-451, 202-35-453, 202-35-457, 202-36-476,
202-36-477, 202-36-479, 202-36-487, 202-36-489, 202-37-517, 202-37-519,
202-40-600, 202-40-601, 202-40-606, 202-40-608, 202-40-609, 203-07-121,
203-07-124, 203-07-125, 203-07-131, 203-07-133, 203-12-223A, 203-12-225A,
203-12-226B, 203-12-227B, 203-12-228, 203-15-289, 203-19-374, 203-27-473,
203-31-545, 203-35-600, 204-09-201, 204-12-286, 208-03-056, 208-03-057,
208-03-058, 208-03-059, 208-03-071, 208-03-072, 208-03-073, 208-04-094,
208-04-095, 208-04-096, 208-04-097, 208-04-100, 208-04-101, 208-04-102,
208-04-106, 208-04-107, 208-04-108, 208-04-109, 208-04-110, 208-04-112,
208-05-133, 208-05-134, 208-05-136, 208-05-137, 208-05-138, 208-05-141,
208-05-142, 208-05-143, 208-05-144, 208-05-146, 208-05-147, 208-05-149,
208-05-150
Virkkalan hautausmaa:
301-02-085, 301-23-223A, 301-23-239A, 301-23-239B240A, 301-24-278279,
301-24-280281, 301-25-316, 301-25-326, 301-25-329, 301-25-330, 301-27-401,
301-27-402, 301-27-410, 301-27-411, 301-27-421, 301-27-425, 301-29-527,
301-29-528, 301-29-529
Omaisilla on mahdollisuus halutessaan lunastaa hautapaikka uudelleen. Niille omaisille,
joiden yhteystiedot ovat seurakunnan tiedossa, on lähetetty tiedoksianto ja lomake, jolla
he voivat ilmoittaa haluavatko lunastaa haudan uudelleen. Samalla lomakkeella
pyydetään hautaoikeuden haltijan suostumus siihen, että seurakunta saa poistaa
haudalta muistomerkin tapauksissa, joissa hallinta-aikaa ei jatketa. Lomakkeet pyydettiin
palauttamaan 6.6.2014 mennessä.
Valtaosassa hautoja ei kuitenkaan ole yhteystietoja. Kaikkia lähetettyjä lomakkeita ei
myöskään palauteta. Näiden hautojen kohdalla toimitetaan kuulutusmenettely lehtiilmoituksella ja haudalle asetettavalla kuulutuksella. Samalla kuulutuksella ilmoitetaan
sekä hallinta-ajan päättymisestä että muistomerkkien poistamisesta. Kuulutus aloitetaan
heinäkuussa 2014 ja sitä jatketaan kesäkuun 2015 loppuun. Näin täyttyy kirkkolain
mukainen 6 kk:n aika, joka on varattava muistomerkin poistamista varten haudan
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hallinta-ajan päätyttyä. Tämän jälkeen muistomerkit voidaan poistaa
seurakuntayhtymän toimesta.
Hautaustoimen päällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää
1) että päättyvistä hallinta-ajoista ja oikeudesta lunastaa hauta uudelleen 31.12.2014
mennessä ilmoitetaan lehti-ilmoituksella ja haudoille asetettavilla kuulutuksilla niissä
tapauksissa, joissa omaisia ei ole kirjeitse tavoitettu
2) samalla kuulutuksella ilmoitetaan omaisten oikeudesta poistaa muistomerkki haudalta
6 kk:n kuluessa haudan hallinta-ajan päättymisestä eli 30.6.2015 mennessä, minkä
jälkeen seurakunnalla on oikeus muistomerkin poistamiseen
3) haudat, joita ei lunasteta uudelleen, palautuvat seurakunnan haltuun
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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NIMIKILPIPYLVÄIDEN LISÄYS PL KIRKKOMAAN MUISTOLEHTOON
Pyhän Laurin kirkkomaan muistolehtoon asennettiin perustamisvaiheessa kolme
kivipylvästä vainajien nimikilpiä varten. Myöhemmin pylväitä asennettiin kolme lisää,
mutta nyt nämäkin ovat tulossa täyteen.
Hautaustoimen päällikkö on laatinut suunnitelman viiden lisäpylvään asentamisesta.
Uudet pylväät asennetaan siten, että niiden ympäri pääsee kävelemään eli pylväiden
kaikki sivut voidaan käyttää nimilaattojen asentamiseen. Pylväät asennetaan omaan
ryhmäänsä erilleen vanhoista pylväistä. Koska pylväät ovat omana ryhmänään, on
luonnikasta myös vaihtaa käytettävä laattamalli kritiikkiä saaneesta kaiverretusta
messinkilaatasta mm. Virkkalan ja Sammatin muistolehdoissa käytettyyn valettuun
messinkilaattaan. Uusissa pylväissä on tilaa n. 800 nimilaatalle.
Pylväiden hankinta- ja asennuskustannukset ovat n. 7.000€. Pylväät asennetaan syksyn
aikana.
Liite:

Asemapiirros pylväiden sijoittelusta

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
että Pyhän Laurin kirkkomaan muistolehtoon hankitaan uudet nimikilpipylväät
suunnitelman mukaan
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SEURAKUNNAN KUSTANNUKSELLA HOIDETTAVAT HAUDAT
Kirkkoneuvosto päätti 23.4. 2014 että seurakunnan tai paikallishistorian kannalta
merkittävän henkilön hauta voidaan hoitaa seurakunnan kustannuksella, jos haudan
haltijat eivät enää huolehdi haudasta. Tarkoituksena on säilyttää nämä haudat osana
hautausmaan historiaa. Nämä haudat hoidetaan ns. alennetun hoitotason mukaan.
Hoitoon kuuluu monivuotinen perennakasvi, haudan puhtaanapito ja pinnan hoito sekä
muistomerkistä huolehtiminen.
Alueneuvostojen antamien lausuntojen perusteella seurakunnan kustannuksella
hoidettavaksi otetaan seuraavat haudat:
Karjalohjan hautausmaa:
502-02-019 (Vänni/Leino), 502-02-022023 (Anthoni), 505-05-097099 (Viljanen),
505-10-203204 (Leikola), 509-02-028031 (Malmgren)
Nummen hautausmaa:
703-28-422423 (Halttunen), 703-28-424425 (Sjöroos), 703-28-426427 (Nyholm), 70328-428429 (Mäkinen), 703-28-430431 (Vihma), 707-21-387388 (Hietala, Liinamaa),
708-01-012013 (Domander), 708-01-021029 (Ilmoni)
Pusulan hautausmaa:
804-21-227229 (Aarnio), 804-25-255258 (Havonen), 805-20-188 (Höglund)
Pusulan hautausmaalla sankarivainaja Leivon hauta (802-08-100) hoidetaan
kesäkaudella samoin, kuin sankarihautausmaan haudat.
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
että seurakunnan kustannuksella säilytettäviksi ja hoidettaviksi otetaan esityksessä
luetellut haudat
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Samalla päätettiin lisätä Karjalohjan hautausmaan listaan Kaisa Niskalan esityksestä
Phalerin hauta
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EI JULKINEN ASIA
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KIRJELMÄT KOSKIEN KANTTORILAA
Oheisissa liitteissä on kaksi kirjelmää, jotka koskevat Kanttorilaa.
Toisessa kirjeessä tiedustellaan, mitkä ovat kuvataiteen harrastajien Avoin ateljee
ryhmän toimintamahdollisuudet Kanttorilassa ja toisessa kirjeessä ehdotetaan, että
seurakunta korjaisi rakennusta ja tekisi siitä Lohjan Senioritalon.
Liitteet 1 ja 2
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) merkitä tulleet kirjelmät tiedoksi
2) lähettää ne seurakunnan viranhaltijoille valmisteltavaksi
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1)
2)

merkitä tulleet kirjelmät tiedoksi
ilmoittaa Kultajyvän avoimelle ateljeelle että se voi jatkaa toimintaansa
Kanttorilan tiloissa kerran viikossa. Tilojen käytöstä peritään vuokraa 10 €/tunti.
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HENKILÖSTÖASIA
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HENKILÖSTÖASIA
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JOHTAVAN VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Lohjan seurakunnassa on ollut haettava johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka.
Virka vapautuu 1.9.2014 nykyisen viranhaltijan eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Viran hakuilmoitus julkaistiin lyhennettynä Kotimaa –lehdessä ja kokonaisuudessaan
www.mol.fi ja www.evl.fi/rekrytointi -nettisivuilla.

Lohjan seurakunnassa vapautuu 1.9.2014 lukien
JOHTAVA VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRKA
Johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja vastaa varhaiskasvatuksen työalasta,
osallistuu
sen käytännön toimintaan sekä kehittää työalaa yhteistyössä muiden
työntekijöiden kanssa koko Lohjan seurakunnan alueella. Johtava varhaiskasvatuksen
ohjaaja toimii työalan muiden työntekijöiden esimiehenä. Lohjan seurakunnassa on
alueseurakunnat mukaan lukien 11 kerhopistettä. Työalalla työskentelee
yhteensä
noin 23 lastenohjaajaa sekä johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan lisäksi
yksi
varhaiskasvatuksen ohjaaja.
Viran pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen päätöksen 110/2011
mukainen
sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK) tai
piispainkokouksen aikaisempien päätösten 90/2003 ja 95/2004 tarkoittama
kelpoisuus. Lisäksi edellytetään tehtävään soveltuvan esimieskoulutuksen
suorittamista tai koulutukseen sitoutumista. Virkaan valittavan on oltava ev.lut.
kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää ennen valinnan vahvistamista
työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
rikosrekisterilain 6:2§:n mukainen rikosrekisteriote.
Virka sijoittuu vaativuusryhmään 503 ja tehtäväkohtainen peruspalkka on
2467,02
€/kk. Lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista palkanosaa, jonka suuruus
on
enimmillään + 15 % peruspalkasta. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden
koeaikaa.
Lisätietoja antavat kirkkoherra Juhani Korte, puh. 040 753 5202,
juhani.korte@evl.fi ja henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma, puh. 050 597 0958,
katri.lahtiluoma@evl.fi.
Kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen on oltava perillä
viimeistään ma 19.5.2014 klo 15.00 mennessä osoitteessa Lohjan seurakunta,
PL
49, 08101 Lohja. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostitse
henkilöstöpäällikölle osoitteeseen katri.lahtiluoma@evl.fi. Haastattelut järjestetään
2.6.2014.
Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä viisi hakemusta. Yhteenveto kaikista hakijoista
on esityslistan liitteenä. Kaikki hakemukset ansioluetteloineen ovat nähtävillä
kokouksessa.
Hakijoista vain yksi, Elina Kaarto, täyttää viran kelpoisuusvaatimukset koulutuksen
osalta.
Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä (Juhani Korte, Kari Lahtiluoma, Kirsi Oksanen ja
Paula van der Pals) haastatteli Elina Kaartoa maanantaina 2.6.2014. Haastattelun
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perusteella työryhmä päätti yksimielisesti esittää, että johtavan varhaiskasvatuksen
ohjaajan virkaan valitaan Elina Kaarto 1.9.2014 alkaen. Elina Kaarto on suorittanut
kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinnon sekä kristillisen varhaiskasvatuksen
erikoistumisopinnot. Hän on valmis hakeutumaan syksyllä 2014 Kirkon
koulutuskeskuksen järjestämään Johtaminen ja esimiestyö seurakunnassa –
koulutusohjemaan (Kirjo II). Elina Kaarto on työskennellyt Lohjan seurakunnassa
vuodesta 2005 alkaen ensin lastenohjaajana ja vuodesta 2009 lähtien lapsityön
ohjaajana (nyk. varhaiskasvatuksen ohjaaja). Tällä hetkellä hän toimii vs. johtavana
varhaiskasvatuksen ohjaajana. Elina Kaarto on kouluttautunut myös Godly Play
kouluttajaksi ja on tuonut kyseisen menetelmän Lohjan seurakunnan
varhaiskasvatustyöhön.
Koska Elina Kaarto on jo Lohjan seurakunnan palveluksessa ja on hoitanut johtavan
varhaiskasvatuksen ohjaajan viran sijaisuutta vuoden 2014 alusta lukien, koeaikaa ei
hänen kohdallaan ole tarpeen asettaa. Myös viran täytössä edellytettyä
rikosrekisteriotetta ja lääkärintodistusta ei ole perusteltua vaatia nähtäväksi, koska Elina
Kaarto on ne esittänyt työnantajalle jo aikaisemmin.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 503 mukainen (peruspalkka on 2467,02 €/kk.).
LIITTEET
Hakijayhteenveto
Elina Kaarron hakemus ja ansioluettelo
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan Elina Kaarron 1.9.2014
lukien
2. vahvistaa peruspalkaksi 2467,02 €/kk vaativuusryhmässä 503
3. olla soveltamatta kuuden kuukauden koeaikaa
4. olla vaatimatta lääkärintodistusta ja rikosrekisteriotetta työantajan nähtäväksi
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
Mikäli Elina Kaarto tulee valituksi johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan, Lohjan
seurakunnassa vapautuu varhaiskasvatuksen ohjaajan virka 1.9.2014 lukien.
Tarkoituksenmukaista olisi käynnistää viran täyttöprosessi heti elokuun alussa. Viran
julistaa haettavaksi ja täyttää kirkkoneuvosto.
Varhaiskasvatuksen ohjaajan keskeisenä tehtävänä on osallistua seurakunnan
varhaiskasvatuksen käytännön toimintaan sekä suunnitella ja kehittää työalan toimintaa
yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa koko Lohjan seurakunnan alueella.
Tehtävään kuuluu myös työalan tiedotuksesta sekä pyhäkoulutyöstä huolehtiminen.
Varhaiskasvatuksen ohjaaja toimii johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan sijaisena.
Viran pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen päätöksen 110/2011 mukainen
sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK) tai
piispainkokouksen aikaisempien päätösten 90/2003 ja 95/2004 tarkoittama kelpoisuus.
Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää
ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus
terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6:2§:n mukainen rikosrekisteriote.
Virka sijoittuu vaativuusryhmään 502 ja tehtäväkohtainen peruspalkka on 2293,75 €/kk.
Lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista palkanosaa, jonka suuruus on enimmillään +
15 % peruspalkasta.
Kirkkolain 6:10 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista
hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää ilmoituksen julkaisemisesta.
Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta
enintään kuuden kuukauden koeajasta (KL 6:17§).
Viran täytön valmistelua varten on tarkoituksenmukaista perustaa työryhmä. Työryhmän
tehtävänä on hakuprosessin läpivieminen sekä ehdotuksen tekeminen valittavaksi
esitettävästä henkilöstä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haettavaksi siten, että se
täytetään 1.9.2014 lukien tai sopimuksen mukaan, edellyttäen, että viran
nykyinen haltija Elina Kaarto valitaan johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan
virkaan
2. noudattaa viran täytössä 6 kuukauden koeaikaa
3. nimetä viran täyttöä valmistelevan työryhmän
4. valtuuttaa työryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat ja
suorittamaan haastattelut, joiden perusteella viran täyttö tuodaan
kirkkoneuvoston päätettäväksi
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Työryhmään valittiin Minna Eräketo, Elina Kaarto, Katri Lahtiluoma ja Paula van der Pals.
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KOLEHTISUUNNITELMA 6-12/2014
Kirkkohallitus on tänään kirkkolain 22 luvun 2 §: n nojalla määrännyt, että vuoden 2014
aikana on Turun arkkihiippakunnan sekä Tampereen, Oulun, Mikkelin, Kuopion, Lapuan,
Helsingin ja Espoon hiippakuntien seurakunnissa koottava alla luetellut kolehdit.
(Porvoon hiippakunnassa kannettavista kolehdeista määrätään kirkkohallituksen
ruotsinkielisessä yleiskirjeessä.)
Lohjan seurakunnan kolehdit kerätään sekä suomenkielisissä messuissa että
ruotsinkielisissä messuissa. Virkkalan kirkon sunnuntaimessussa klo 16 kolehteja ei
pääsääntöisesti kerätä. Kolehtien kohteet on pääsääntöisesti määrätty kirkkohallituksen
ja tuomiokapitulin taholta. Tähän kolehtisuunnitelmaan on ns. vapaat kolehdit merkitty
vihreällä, Kirkkohallituksen ajankohtaan määrättävät kolehdit punaisella ja Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulin määräämät sinisellä.
Kolehtisuunnitelma alkaa 15.6.2014, koska kapitulin kolehtisuunnitelmassa oli
päivämäärävirhe, joka korjataan tällä päätöksellä.
su 15.6. Pyhän Kolminaisuuden päivä
Salattu Jumala

Kristillisen kasvatuksen ja opetuksen tukemiseen Espoon hiippakunnan
seurakunnissa
Seurakuntien monipuolinen työ kristillisen kasvatuksen tukemiseksi ja
edistämiseksi rakentaa kirkon ja yhteiskunnan tulevaisuutta. Lapsi- ja
nuorisotyönohjaajat, lastenohjaajat sekä kasvatustyöstä vastaavat papit ovat
työn avainhenkilöitä. Espoon hiippakunta tukee ja kehittää seurakuntien
kasvatustyötä järjestämällä ammatillista osaamista tukevaa ja kehittävää
koulutusta kasvatustyössä toimiville työntekijöille.
Tänään koottavalla kolehdilla tuetaan kristillistä kasvatustoimintaa Espoon
hiippakunnan seurakunnissa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin
välityksellä.
(Huom. aikaisemmin päätetty kolehti siirtynyt ajankohtaan 13.7.2014,
tuomikapitulin muutos)
la 21.6. Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä)
Tien Raivaaja
Haitin koulujen jälleenrakentamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon
Ulkomaanavun Säätiö, PL 185, 00161 Helsinki, Viitenumeroluettelo.
su 22.6. 2. sunnuntai helluntaista
Katoavat ja katoamattomat aarteet
Lähetystyölle seurakuntamme nimikkokohteeseen Katariina Kiiluselle ja Tero Massalle
SLS:N kautta
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su 29.6. 3. sunnuntai helluntaista
Kutsu Jumalan valtakuntaan
Lähetystyölle seurakuntamme nimikkokohteeseen Aitamäen perheelle Venäjälle
Kansanlähetyksen kautta
su 7.7. 4. sunnuntai helluntaista
Kadonnut ja jälleen löytynyt
Diakoniatyöhön Kirkon diakoniarahaston kautta. Kirkkohallitus (PL 185, 00161 Helsinki,
viitenumeroluettelo)
su 13.7. 5. sunnuntai helluntaista
Armahtakaa!
Kirkon ulkosuomalaistyöhön, Kirkkohallituksen kautta. Kirkkohallitus (PL 185, 00161
Helsinki, viitenumeroluettelo)
su 20.7. Apostolien päivä
Herran palveluksessa
Diakonisen perhetyön kehittämiseen seurakunnissa Kirkkopalvelujen kautta.
Kirkkopalvelut ry, PL 279, 00181 Helsinki, FI60 2077 1800 0621 52.
su 27.7. 7. sunnuntai helluntaista
Rakkauden laki
Seurakunnan nimikkokohteeseen Tero Haapalalle ja Ari Muttoselle Kambozhaan SLS:n kautta
su 3.8. Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä)
Kirkastettu Kristus
Inkerin evankelis-luterilaiselle kirkolle Kazanin kirkkoprojektiin. Inkerin evankelisluterilainen kirkko, PL 189, 53101 Lappeenranta, FI90 5620 0910 0018 57.
su 10.8. 9. sunnuntai helluntaista
Totuus ja harha
Opiskelijoiden ja koululaisten parissa tehtävään työhön Suomen Evankelisluterilaisen
Opiskelija- ja Koululaislähetyksen kautta järjestön 50-vuotis juhlavuotena. Suomen
Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry, Hämeentie 155 A 9, 00560 Helsinki,
FI36 8000 1701 2961 14.
su 17.8. 10. sunnuntai helluntaista
Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa
Seurakuntamme
su 24.8. 11. sunnuntai helluntaista
Etsikkoaikoja
Myanmarin luterilaisen kirkon tukemiseen, erityisesti lähetyskeskushankkeeseen ja
lastentarhaan Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistyksen kautta. Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys ry, PL 184, 00181 Helsinki, FI13 8000 1500 7791 95.
su 31.8. 12. sunnuntai helluntaista
Itsensä tutkiminen
Nimikkokohteeseen Kallion perheelle Etiopiaan SLS:n kautta
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su 7.9. 13. sunnuntai helluntaista
Jeesus, parantajamme
Nuorten ammatilliseen koulutukseen Kongon demokraattisessa tasavallassa, Sierra
Leonessa, Ugandassa, Intiassa, Bangladeshissa ja Kambodzhassa Kirkon Ulkomaanavun
kautta. Kirkon Ulkomaanavun Säätiö, PL 185, 00161 Helsinki, Viitenumeroluettelo.
su 14.9. 14. sunnuntai helluntaista
Lähimmäinen
Seurakuntien nuoriso- ja opiskelijatyön tukemiseen ja nuorten aikuisten toimintaan
Kansan Raamattuseuran kautta. Kansan Raamattuseuran Säätiö, PL 48, 08101 Lohja,
FI73 2103 3800 0055 77.
su 21.9. 15. sunnuntai helluntaista
Kiitollisuus
Suomen Merimieskirkko ry:lle kirkolliseen työhön liikkuvien ihmisten parissa maalla ja
merellä Suomen Merimieskirkko ry:n kautta. Suomen Merimieskirkko ry, Albertinkatu 2 B,
001500 Helsinki, FI55 8000 1800 0635 97.
su 28.9. 16. sunnuntai helluntaista
Jumalan huolenpito
Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille, Kirkkohallituksen kautta. Kirkkohallitus (PL
185, 00161 Helsinki, viitenumeroluettelo)
su 5.10. Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)
Jumalan sanansaattajat
Seurakuntien lapsi- ja perhetyön, erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön tukemiseen ja
kehittämiseen Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskuksen kautta. Suomen Ev.-lut.
Seurakuntien Lapsityön Keskus ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000
0014 77, viite 611020149.
su 12.10.
18. sunnuntai helluntaista
Kristityn vapaus
Seurakunnan nimikkolähetti Pirjo Niemelälle Ranskaan maahanmuuttajien parissa
tehtävänä työhön SLS:n kautta
su 19.10.
19. sunnuntai helluntaista
Rakkauden kaksoiskäsky
Seurakuntamme nimikkolähetti Marja ”Maikki” Ochiengille Keniaan SLEY:n kautta
pe 24.10.

Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä

su 26.10.
20. sunnuntai helluntaista
Usko ja epäusko
Kristittyjen kansainväliseen vastuuseen ja diakoniaan Vastuuviikon aikana Suomen
Ekumeeninen Neuvosto ry:n kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 185, 00161
Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite 3010.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

10.6.2014

§

Sivu

145

197

la 1.11. Pyhäinpäivä
Pyhien yhteys
Seurakuntamme nimikkokohteeseen Maasaityön hyväksi Keniassa SLEY:n kautta
su 2.11. 21. sunnuntai helluntaista
Jeesuksen lähettiläät
Vammaisten oikeuksien toteuttamiseen Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen
Lähetysseura ry, PL 154, 00141 Helsinki, FI25 8000 1600 0607 10. Seurakuntakohtaiset
tilitysohjeet löytyvät osoitteesta: http://seurakuntapalvelut.suomenlahetysseura.fi/fi
su 9.11. Uskonpuhdistuksen muistopäivä
Uskon perustus
Julistus- ja palvelutyöhön, mm. kehitysvammaisten ja naisten koulutukseen Mongoliassa
Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjän kautta järjestön 40-vuotis juhlavuotena.
Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57 4405 0010
0212 96.
su 16.11.
Valvomisen sunnuntai
Valvokaa!

Diakoniatyön tukemiseen Espoon hiippakunnan seurakunnissa
Diakonia on kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuvaa työtä erityisesti
niiden ihmisten auttamiseksi ja tukemiseksi, jotka elävät eri syistä vaikeassa
elämäntilanteessa. Diakonia kuuluu kirkon perustehtäviin. Tähän työhön ja
vastuuseen lähimmäisestä kutsutaan jokaista kristittyä. Espoon hiippakunta
tukee ja kehittää seurakuntien diakoniatyötä avustuksin sekä järjestämällä
ammatillista osaamista kehittävää koulutusta diakoniatyötä tekeville
työntekijöille.
Tänään koottavalla kolehdilla tuetaan diakoniatyötä Espoon hiippakunnan
seurakunnissa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin välityksellä.
su 23.11.
Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai)
Kristus, kaikkeuden kuningas
su 30.11.
1. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee nöyränä
Aids-orpojen tukemiseen Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 154,
00141 Helsinki, FI25 8000 1600 0607 10. Seurakuntakohtaiset tilitysohjeet löytyvät
osoitteesta: http://seurakuntapalvelut.suomenlahetysseura.fi/fi
la 6.12. Itsenäisyyspäivä
Kiitos isänmaasta
Sotiemme veteraanien hengelliseen työhön Veteraanivastuu ry:n kautta. Veteraanivastuu
ry, PL 600, 00521 Helsinki, FI86 1555 3000 1086 97.
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su 8.12. 2. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee kunniassa
Kasvatustyölle Espoon hiippakunnassa
Seurakuntien monipuolinen työ kristillisen kasvatuksen tukemiseksi ja
edistämiseksi rakentaa kirkon ja yhteiskunnan tulevaisuutta. Lapsi- ja
nuorisotyönohjaajat,
lastenohjaajat sekä kasvatustyöstä vastaavat papit ovat työn avainhenkilöitä.
Espoon hiippakunta tukee ja kehittää seurakuntien kasvatustyötä järjestämällä
ammatillista osaamista kehittäviä tapahtumia kasvatustyöstä vastaaville
työntekijöille.
Tänään koottavalla kolehdilla tuetaan kristillistä kasvatustyötä Espoon
hiippakunnan seurakunnissa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin välityksellä.
Keskeinen kolehtivaroin tuettava tapahtuma on Porvoon, Helsingin ja Espoon
hiippakuntien yhteinen kasvatuksen teemaseminaari Te ette ole vieraita, ettekä
muukalaisia, vaan Jumalan perhettä syyskuussa 2013.

su 14.12.
3. adventtisunnuntai
Tehkää tie Kuninkaalle
Seurakuntien musiikkitoiminnan tukemiseen Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry:n kautta.
Suomen Kirkkomusiikkiliitto ry (SKML ry), Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki,
FI39 8000 1800 7433 70.
su 21.12.
4. adventtisunnuntai
Herran syntymä on lähellä
Seurakuntamme lähetyksennimikkokohteeseen Nepaliin SLS:n kautta
ke 24.12.
Jouluaatto
Lupaukset täyttyvät
Seurakuntamme nimikkkolähetystölle Raamatunkäännöstyöhön Etelä-Amerikassa ja
Meksikossa SPS:n kautta
ke 24.12.
Jouluyö
Teille on syntynyt Vapahtaja!
Seurakuntamme nimikkokohteeseen medialähetystyölle SANSA:n kautta Parsin-keliseen
satelliittitelevisiotyöhön.
to 25.12.
Jouluaamu
Nyt Beetlehemiin!
Suomen Merimieskirkon työn hyväksi
to 25.12.
Joulupäivä
Sana tuli lihaksi
Kirkon Ulkomaanavulle
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pe 26.12.
Tapaninpäivä (2. joulupäivä)
Kristuksen todistajat
Seurakuntamme nimikkoläheteille Aitamäen perheelle Kansanlähetyksen kautta.
la 27.12. Apostoli Johanneksen päivä (3.joulupäivä)
Jumala on rakkaus
Kirkon Ulkomaan (tarvittaessa)
su 28.12.
Viattomien lasten päivä (4. joulupäivä)
Jeesus pakolaisena

1. sunnuntai joulusta
Pyhä perhe
Seurakuntamme nimikkoläheteille Tapani Haapalalle ja Ari Muttoselle Kambodzhan SLS:n
kautta.
ke 31.12.
Uudenvuodenaatto (ilta)
Aikamme on Jumalan kädessä
Kirkon Ulkomaanapu (tarvittaessa)

Kirkkoherran päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen esityksen kantaseurakunnan kirkkokolehdeiksi.
Mikäli alueseurakunnista ei ole tullut kolehtisuunnitelmaa, noudatetaan
kantaseurakunnan kolehtisuunnitelmaa.
2. Virkkalan kirkon kuukauden ensimmäisen sunnuntain SLEY:n kolehti kerätään
Sleyn tekemän kummitoiminnan tukemiseen Keniassa Lohjan seurakunnan
nimikkolähettisopimuksen kautta.
3. Ruotsikielisen työn kolehdit kerätään aikaisemmin hyväksytyn liitteen mukaisesti.
4. Yksittäisissä perustelluista (esimerkiksi kirkkopyhä tai katastrofi) syistä
kirkkoherra voi päätöksellään muuttaa kolehtisuunnitelmaa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Lohjalla ____________
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SAAPUNEITA AVUSTUSANOMUKSIA
Oheisissa liitteissä on neljä kappaletta seurakunnalle tulleita avustusanomuksia. Vuoden
aikana tulleet avustusanomukset käsitellään loppuvuodesta, mutta tässä vaiheessa on
tarkoitus merkitä nyt tulleet anomukset tiedoksi.
Liitteet 1-4
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä saapuneet avustusanomukset tiedoksi ja käsitellä ne
loppuvuodesta yhdessä muiden saapuneiden avustusten kanssa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Samalla merkittiin tiedoksi Raamattuopiston Säätiön ja Herättäjäyhdistyksen
avustusanomukset jotka koskevat vuotta 2015.
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LAUSUNTOPYYNTÖ LOHJAN IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN OHJELMAN
PÄIVITTÄMISEEN
Lohjan perusturvatoimi on asettanut ohjausryhmän päivittämään Lohjan
ikääntymispoliittista ohjelmaa (Ikääntyvä LOST 2018). Ohjausryhmän puheenjohtaja on
Maaret Laine ja ohjelman päivitys on aloitettu virkamiestyönä. LOST -yhteistoimintaalueen purkaminen 31.12.2012 sekä Lohjan, Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kuntaliitos
1.1.2013 on muuttanut vanhus- ja sairaalapalveluiden organisaatiota, toimipisteitä ja
kehittämistarpeita. Lisäksi 1.7.2013 voimaan tullut vanhuspalvelulaki on muuttanut
viranomaismääräyksiä mm. palvelutarpeen arvioinnista.
Ohjausryhmä pyytää seurakunnan lausuntoa Lohjan kaupungin ikääntymispoliittisen
ohjelman päivityksen tueksi.
Ohjausryhmä pyytää seurakuntaa antamaan 10.6.2014 mennessä lausunnon seuraavista
asioista:
1.
mihin asioihin ikääntymispoliittisen ohjelman päivityksessä tulisi kiinnittää
huomiota ja
2.
miten vapaaehtoistyö voisi olla osana kaupungin ikääntymispoliittista
ohjelmaa.
Lausuntoa antamaan on perustettu työryhmä, jonka esitys jaetaan kirkkoneuvoston
kokouksessa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
annettavasta lausunnosta työryhmän esityksen saatuaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
antaa seuraavan lausunnon:
Ansiokkaasti laaditussa luonnoksessa ja sen liiteosuuksissa tulee selkeästi esille väestön
ikääntyminen ja siihen liittyviä tekijöitä koko Lohjan kaupungin alueella myös alueelliset
näkökohdat huomioiden. Suurien ikäluokkien vanheneminen on otettava huomioon niin
koko yhteiskunnassa kuin paikallisesti.
Luonnoksessa esitetään ikääntymistä eri näkökulmista, mutta seurakunnan ja myös
kolmannen sektorin vapaaehtoistyön merkitys jää vähemmälle. Ikääntyneet ihmiset ovat
yhtäältä vireytensä ja terveytensä myötä mahdollisuus ja resurssi esimerkiksi
vapaaehtoisina lähimmäisinä. Toisaalta sangen nopeasti heistä voi tulla myös selkeästi
avun tarvitsijoita. Luonnoksessa yhtäältä todetaan monia riskejä, mutta ikääntyneen
ihmisen todennäköisesti kasvavat hengelliset tarpeet jäävät pienemmälle huomiolle.
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Diakonityöntekijöiden näkemyksen mukaan vuoden 2014 vanhuuseläkeläinen on
aktiivinen ja vireä, jos vain yleinen terveys sen hänelle sallii. Ikääntyvälle on tärkeää
hengellisyys ja yhteisöllisyys. Seurakunnan tarjoama toiminta tälle ikäluokalle pitääkin
sisällään erilaisia kerhoja, vapaaehtoistyötä ja erilaista virkistystoimintaa, joilla pyritään
vastaamaan ikäluokan tarpeisiin.
Diakoniatyön kentässä tätä ikäluokkaa kuvaa omillaan pärjäämisen henki. Avun
hakemista viivytetään usein mahdollisimman pitkään ja pyritään pärjäämään omillaan.
Etsivä työ tässä ikäluokassa olisi ehdottoman tarpeellista, mutta ei valitettavasti
mahdollista nykyisillä työntekijäresursseilla. Tähän tarpeeseen on onneksi vastattu
erilaisilla kaupungin ja kolmannen sektorin projekteilla, joiden yhteistyökumppaneina
seurakunnan diakoniatyö mielellään toimii.
Eläkkeiden taso on pitkään pysynyt samana. Yleinen hintataso on toisaalta noussut
kautta linjan. Tämä yhtälö on aiheuttanut uutena ilmiönä eläkeläisten yhä lisääntyvän
taloudellisen ahdingon. Rahat eivät tahdo riittää sekä elämiseen että heikentyvän
terveyden hoitoon. Tämä näkyy myös diakonian vastaanotolla. Vanhuspalvelulaki
korostaa ilmoitusvelvollisuutta iäkkään ihmisen palveluntarpeesta. Palvelujen saamiseksi
edellytetään maksukykyä, jota suinkaan kaikilla palveluiden tarvitsijoilla ei ole.
Erilaiset mielenterveyden häiriöt ja ongelmat ovat nähtävillä myös ikääntyvien
ikäluokassa. Käytännön työssä on usein kuitenkin havaittu ongelmien johtuvan osaltaan
yksinäisyydestä ja eristäytyneestä elämästä. Ikääntyvän liikkumisen mahdollisuuksien
turvaaminen esim. hissillisillä kerrostaloilla, edullisilla tai ilmaisilla palvelulinjoilla, tai
osaksi korvatuilla taksimatkoilla helpottaisi ongelmaa monien kohdalla. Erityisesti
huomiota on kiinnitettävä huomiota liitettyjen alueiden vanhuksiin ja heidän
erityistarpeisiin.
Luonnoksessa huomioidaan sivulla 7 ikääntyvien jako kielellisen perustein, mutta
maininnan asteelle jää se tosiasia, että Lohjalla asuu tilastoinnin mukaan 138 muihin eri
kieliryhmiin kuuluvia henkilöitä, jotka puhuvat äidinkielenään muuta kuin suomea tai
ruotsia. Suurimat kieliryhmät ovat viroa ja venäjää puhuvia, mutta tämän jälkeen tulee
mm saksaa, puolaa ja ranskaa puhuvat asukkaat. He ovat selkeästi
maahanmuuttajataustaisia, heidän kulttuureihinsa liittyvät erilaiset taustat ja niihin
liittyvät yksilölliset tarpeet – ja myös eri uskontoihin ja uskontokuntiin liittyvät
lapsuudessa kasvetut tekijät - tulevat olemaan haaste sekä kaupungille että
seurakunnalle.
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ILMOITUSASIOITA
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:






Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 27.5.2014
Liite 1
Lainhuutokuulutus Kirkkopiha-tilasta
Liite 2
Pöytäkirja Karjalohjan alueseurakunnan kokouksesta 3/2014
Liite 3
Pipliaseura ry:n ja Kirkon Ulkomaanavun kiitokset yhteistyöstä vuonna 2013
Liitte 4-5
SLS:n vuosiraportti 2013

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUT ASIAT
Kirkkoneuvoston päätös:
merkittiin tiedoksi
-

kirkkoherran informaatio vuoden 2015 budjetin aikataulusta

151.
VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään
pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20.
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