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ALKUHARTAUS
Pastori Horst Gripentrog piti alkuhartauden.

96.

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
asiat n:o 117, 118, 103 ja lisälistalla ollut lastenohjaajan sijaisen palkkaaminen
käsitellään esityslistan asian n:o 98 jälkeen.

97.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita pöytäkirjantarkistajiksi Jussi Erkintalon ja Seppo Iivosen
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Esa Koskisen ja Kaisa
Niskalan.
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LOHJAN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUT VUONNA 2015
Kirkkoherra on kutsunut pastori Horst Gripentrogin kirkkoneuvoston kokoukseen
esittelemään Lohjan seurakunnan vuoden 2015 rippikouluja.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi Lohjan seurakunnan ja alueseurakuntien
rippikoulut vuonna 2015.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä ja merkitä tiedoksi Lohjan seurakunnan ja
alueseurakuntien rippikoulut vuonna 2015.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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LASTENOHJAAJAN PALKKAAMINEN VAKINAISEEN TYÖSUHTEESEEN
Lohjan seurakunnassa on ollut haettavana kaksi lastenohjaajan vakinaista kokoaikaista
(38,25 h/vko) työsuhdetta.
Lastenohjaajan tehtävän pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen päätöksen 9/2009
mukainen lastenohjaajan tehtävään kelpoistava tutkinto tai muu vastaava koulutus.
Tehtävään valittavan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Ennen valinnan
vahvistamista valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6
§ 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Lastenohjaajan työsuhteista julkaistiin hakuilmoitus internetissä osoitteissa
www.oikotie.fi, www.evl.fi, www.lohjanseurakunta.fi ja www.mol.fi sekä lyhennetty
viiteilmoitus Kotimaa-lehdessä.
Hakuaika päättyi 12.5.2014. Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 29 hakemusta.
Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä (Elina Kaarto, Katri Lahtiluoma ja Minna Eräketo)
kutsui henkilökohtaiseen haastatteluun seuraavat kuusi henkilöä:







Halen Elisa (Hämeenlinna)
Heikkinen Netta (Lohja)
Mäkinen Jaana (Vihti)
Näkki Elina (Lohja, Koisjärvi)
Spännäri Pihla (Lohja, Sammatti)
Vuori Jenni (Lohja)

Haastattelut järjestettiin 15.5.2014. Haastattelujen perusteella työryhmän yksimielinen
esitys on, että kokoaikaiseen lastenohjaajan työsuhteeseen palkataan Pihla Spännäri
4.8.2014 alkaen. Hänellä on kirkon lapsi- ja perhetyön perustutkinto sekä lasten ja
nuorten erityisohjaajan koulutus. Pihla Spännäri on aikaisemmin työskennellyt
päivähoidon työntekijänä Karjalohjalla.
Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaisesti ja peruspalkka on 1900,06 €/kk.
LIITE Hakijayhteenveto
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita kokoaikaiseen lastenohjaajan työsuhteeseen Pihla Spännärin 4.8.2014
lukien
2. noudattaa tehtävässä 4 kuukauden koeaikaa
3. määritellä tehtävän peruspalkaksi 1900,06 €/kk vaativuusryhmässä 402
4. edellyttää, että tehtävään valittu toimittaa työnantajalle ennen valinnan
vahvistamista työterveyshuollosta hankitun lääkärintodistuksen
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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5. terveydentilastaan sekä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa
tarkoitetun rikosrekisteriotteen
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjaan merkittiin, että Kirkkoneuvoston jäsen Birgitta Silvennoinen ilmoitti
olevansa jäävi käsittelemään ja päättämään §§ 99 ja 100 koska hän on yhden hakijan
sukulainen. Birgitta Silvennoinen poistui kokouksesta em. pykälöiden käsittelyn ja
päätöksen teon ajaksi.
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LASTENOHJAAJAN PALKKAAMINEN VAKINAISEEN TYÖSUHTEESEEN
Lohjan seurakunnassa on ollut haettavana kaksi lastenohjaajan vakinaista kokoaikaista
(38,25 h/vko) työsuhdetta.
Lastenohjaajan tehtävän pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen päätöksen 9/2009
mukainen lastenohjaajan tehtävään kelpoistava tutkinto tai muu vastaava koulutus.
Tehtävään valittavan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Ennen valinnan
vahvistamista valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6
§ 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.
Palkkaus määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 401- 402
mukaisesti koulutuksesta riippuen.
Lastenohjaajan työsuhteista julkaistiin hakuilmoitus internetissä osoitteissa
www.oikotie.fi, www.evl.fi, www.lohjanseurakunta.fi ja www.mol.fi sekä lyhennetty
viiteilmoitus Kotimaa-lehdessä.
Hakuaika päättyi 12.5.2014. Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 29 hakemusta.
Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä (Elina Kaarto, Katri Lahtiluoma ja Minna Eräketo)
kutsui henkilökohtaiseen haastatteluun seuraavat kuusi henkilöä:
 Halen Elisa (Hämeenlinna)
 Heikkinen Netta (Lohja)
 Mäkinen Jaana (Vihti)
 Näkki Elina (Lohja, Koisjärvi)
 Spännäri Pihla (Lohja, Sammatti)
 Vuori Jenni (Lohja)
Haastattelut järjestettiin 15.5.2014. Haastattelujen perusteella työryhmän yksimielinen
esitys on, että kokoaikaiseen lastenohjaajan työsuhteeseen palkataan Netta Heikkinen
4.8.2014 alkaen. Hänellä on koulukäynnin sekä aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajan
tutkinto. Hän on valmis suorittamaan työn ohella iltaopiskeluna lastenohjaajan
tutkinnosta puuttuvat osat, joita ovat kristillinen kasvatus ja perhetyö. Netta Heikkinen
työskentelee tällä hetkellä koulunkäyntiavustajana. Hän on myös vetänyt lasten
liikuntaryhmiä.
Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaisesti ja peruspalkka on palvelussuhteen
alkaessa 1829,77 €/kk. Palkkaus tarkistetaan vaativuusryhmän 402 mukaiseksi, kun
lastenohjaan tutkinnosta puuttuvat osat on suoritettu.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita kokoaikaiseen lastenohjaajan työsuhteeseen Netta Heikkisen 4.8.2014
lukien ja velvoittaa hänet suorittamaan puuttuvat tutkinnonosat heinäkuun
loppuun 2015 mennessä
2. noudattaa tehtävässä 4 kuukauden koeaikaa
3. määritellä tehtävän peruspalkaksi 1829,77 €/kk vaativuusryhmässä 401
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4. edellyttää, että tehtävään valittu toimittaa työnantajalle ennen valinnan
vahvistamista työterveyshuollosta hankitun lääkärintodistuksen
terveydentilastaan sekä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa
tarkoitetun rikosrekisteriotteen
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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HENKILÖSTÖASIA
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LASTENOHJAAJAN SIJAISEN PALKKAAMINEN
Sammatin alueseurakunnan lastenohjaaja Reetta Haahti-Seppälä on anonut
opintovapaata ajalle 4.8.2014 - 31.3.2016.
Sijaista on kartoitettu vakinaisten lastenohjaajien hakuprosessin yhteydessä. Sijaiseksi
esitetään palkattavaksi Jenni Vuori. Hänellä on lähihoitajan tutkinto ja hän toimii tällä
hetkellä lastenohjaajan sijaisena Lohjan seurakunnan Roution päiväkerhossa.
Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa lastenhoitajana päiväkodeissa.
Sijaisuus on osa-aikainen. Työaika on 30 h/vko ja palkkaus 78 % täyden työajan
palkasta.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita Jenni Vuoren lastenohjaaja Reetta Haahti-Seppälän opintovapaan sijaiseksi
ajalle 4.8.2014-31.3.2016
2. noudattaa tehtävässä 4 kuukauden koeaikaa
3. määritellä peruspalkaksi 1829,77 €/kk vaativuusryhmässä 401
4. edellyttää, että tehtävään valittu toimittaa ennen työsopimuksen tekoa
työnantajalle nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa tarkoitetun
rikosrekisteriotteen
Kirkkoneuvoston päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SAMMATIN PAPPILAN KIINTEISTÖN MYYNNIN VALMISTELU
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 17.4.2012 käynnistää Sammatin pappilan myyntiin
johtavat toimenpiteet. Samalla kirkkoneuvosto valtuutti kiinteistöpäällikön
valmistelemaan asiaa.
Kiinteistö on asemakaavassa merkitty rakennuksien ja piha-alueen osalta suojeltavaksi.
Rakennukset ovat peruskorjauksen tarpeessa.
Pahasti lahonneen navettarakennuksen osalta haettiin rakennukselle purkulupa.
Purkuluvan saaminen viivästyi lausuntokierrosten ja selvitysten vuoksi, koska
Maakuntamuseon mielestä navettarakennus olisi pitänyt säilyttää.
Kiinteistöstä on teetetty kunto- ja hinta-arviot.
Kiinteistötiedot
Osoite
Pappilantie 2, 09220 Sammatti
Tontti
Asemakaavan mukainen ohjeellinen tontin koko on n. 5000 m²
Rakennukset
- päärakennus
- tilanhoitajan asuinrakennus
- saunarakennus
- aittarakennus
- maakellari (osin sortunut)
- purettava navettarakennus (saatu purkulupa ELY-keskukselta)
Kiinteistön myyntitoimeksiannosta pyydettiin tarjoukset kymmeneltä (10)
kiinteistönvälittäjältä. Tarjoukset pyydettiin antamaan %-osuutena myyntihinnasta.
Määräaikaan mennessä jätettiin seuraavat tarjoukset, yht. 4 kpl:
* Sp-koti Lohja
3,47 %
* SKV-Kiinteistönvälitys Lohja 3,50 % + 150 € (sis.alv) asiakirja- ja markkinointikuluja
* Asuntoverkko (Kiinteistöjen Myyntikeskus Pihlström LKV (A), Kiinteistönvälitys Hannu
Nieminen
LKV)
3,40 %
* Aktia Kiinteistönvälitys
3,72 %
Palkkiot sisältävät arvonlisäveron 24 %.
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Tarjouksen jättivät antamatta seuraavat kiinteistönvälitystoimistot: Huoneistokeskus,
Kiinteistömaailma Lohja, Kiinteistönvälitys Tuliniemi, Kiinteistönvälitys Suvi Ahlfors,
Asuntoasema Jarkko Holappa sekä Teemakoti Oy.
Kohteelle on määritelty alustava hinta-arvio. Hinta tarkistetaan kiinteistönvälittäjän
kanssa.
Tarkoitus on, että kiinteistö laitetaan myyntiin kesäkuun alkupuolella.
Myyntitoimeksiannosta laaditaan toimeksiantosopimus valitun kiinteistönvälittäjän
kanssa.
Asia tuodaan jatkokäsittelyyn kirkkoneuvoston syyskuun kokoukseen. Ennen lopullisen
kauppakirjan allekirjoittamista kauppa on hyväksyttävä kirkkovaltuustossa ja
vahvistettava Kirkkohallituksessa.
Liitteet: kaavakartta, valokuvat (10 kpl)
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. että Sammatin pappila laitetaan myyntiin edellä esitetyn mukaisesti.
2. todeta saadut tarjoukset myyntitoimeksiannosta.
3. antaa Sammatin pappilan kiinteistön myynnin halvimman tarjouksen tehneen
Asuntoverkon (Kiinteistöjen Myyntikeskus Pihlström LKV (A), Kiinteistönvälitys
Hannu Nieminen LKV) tehtäväksi 3,40 %:n välityspalkkiolla myyntihinnasta
(palkkio sis. alv 24 %).
4. valtuuttaa hallintojohtaja Risto Hämäläisen ja kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkolan
allekirjoittamaan myyntitoimeksiantosopimuksen
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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VIRASTON I KERROKSEN JÄÄHDYTYSLAITTEISTON UUSIMINEN
Viraston I kerroksen sisäilman jäähdytyslaitteiston uusimiseen on talousarviossa varattu
kuluvalle vuodelle 50 000 euron määräraha.
Jäähdytyslaitteiston sisä- ja ulkoyksiköt joudutaan uusimaan laitteiston iästä johtuen.
Tarvittavia varaosia ei enää saa. Samoin laitteistossa käytettävää kylmäainetta ei uusien
normien mukaan saa enää käyttää.
Järjestelmän kylmäaine- ja kondenssiputkistot jäävät käyttöön.
Laitteiden uusimiseen liittyen huonetiloissa joudutaan tekemään rakennusteknisiä töitä.
Hanke on tarkoitus toteuttaa heinäkuussa 2014.
Laitteiston uusimisesta pyydettiin tarjoukset viideltä laitetoimittajalta. Määraikaan
mennessä jätettiin seuraavat tarjoukset:
Hinta, €

Laitteisto, jonka mukaan tarjous annettu

Laroc Lohja

44 206,00

Mitsubishi Electric City Multi VRF

Lohjan Kylmäasennus Oy

26 970,00

Fujitsu VRF

Helsingin Kylmäpalvelu Oy
Lohjan Lämpöpumput
LämpöYkkönen Oy

ei tarjousta
ei tarjousta
ei tarjousta

Hinnat sis. alv 24 %.
Halvimman tarjouksen jätti Lohjan Kylmäasennus Oy, 26 970 euroa.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä viraston I kerroksen jäähdytyslaitteiston uusimisen edellä esitetyn
mukaisesti.
2. todeta saadut tarjoukset.
3. valtuuttaa kiinteistöpäällikön tilaamaan jäähdytyslaitteiston uusimisen halvimman
tarjouksen tehneeltä Lohjan Kylmäasennus Oy:ltä 26 970 euron hintaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
105.

20.5.2014

§

Sivu

105
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HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013
Kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti suuremmissa seurakuntatalouksissa tulisi laatia
vuosittain henkilöstötilinpäätös/-kertomus, jossa henkilöstövoimavaroja tarkastellaan
sanallisen kerronnan, taulukoiden ja kuvioiden sekä tunnuslukujen avulla.
Parhaimmillaan henkilöstökertomuksesta on hyötyä sekä seurakuntatyönantajalle
(päättäjille), henkilöstölle että seurakuntalaisille. Raportin tarkoituksena on tarjota
yhteinen tietopohja henkilöstöasioista ja työyhteisön kehittämisestä käytävään
keskusteluun. Lisäksi se mahdollistaa henkilöstövoimavarojen huomioon ottamisen
toimintaa ja taloutta suunniteltaessa.
Lohjan seurakunnassa / Lohjan seurakuntayhtymässä henkilöstökertomus on laadittu
vuodesta 2007 lähtien. Vuoden 2013 henkilöstökertomus on seurakuntaliitoksen myötä
laajentuneen Lohjan seurakunnan ensimmäinen. Kertomus noudattaa sisällöltään
pääsääntöisesti edellisten vuosien kertomuksia.
Lohjan seurakunnan henkilöstöä kuvaavia muutamia keskeisiä tunnuslukuja vuodelta
2013:










Henkilöstökulut olivat 62 % seurakunnan toimintakuluista.
Seurakunnan henkilöstömäärä lisääntyi seurakuntaliitoksen seurauksena 25
henkilöllä. Seurakunnan palveluksessa oli 31.12.2013 yhteensä 129 henkilöä.
Seuraavan viiden vuoden (2015-2018) aikana eläkkeelle siirtyy arviolta 24 % (27
henkilöä) nykyisestä vakinaisesta henkilöstöstä.
Naisten osuus henkilöstöstä oli 72 %. Erityisesti lastenohjaajien,
diakoniatyöntekijöiden sekä kiinteistö- ja toimistohenkilökunnan joukossa miehiä
on erittäin vähän. Papiston sukupuolijakauma on melko tasainen, mutta
ennusteena on naisten suhteellisen määrän kasvaminen.
Valtaosa nykyisestä henkilöstöstä (57 %) on ollut seurakuntien palveluksessa alle
10 vuotta. Yli 10 vuotta palveluksessa olleita on 43 %. Alle viisi vuotta
palveluksessa olleita oli 33 % (43 henkilöä). Luvut kertovat, että työvoiman
vaihtuvuus on melko suuri. Vaihtumista on tapahtunut viime vuosina erityisesti
sijaisuuksien sekä eläköitymisten kautta. Työntekijöitä siirtyy nuoremmissa
ikäluokissa entistä useammin myös toisen työantajan palvelukseen.
Pääkaupunkiseudun läheisyys mahdollistaa työvoiman liikkumisen paremmin kuin
pienemmillä paikkakunnilla, jossa töitä on vähemmän tarjolla.
Työterveyshuollon kustannukset nousivat lähes 29 %. Budjetti ylittyi 15 %:lla.
Sairauspoissaolot lisääntyivät edellisestä vuodesta.

Henkilöstökertomus on käsitelty yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa
yhteistyötoimikunnan kokouksessa 8.5.2014.
LIITE Lohjan seurakunnan henkilöstökertomus 2013
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

20.5.2014

§

Sivu

105
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Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1)
hyväksyä Lohjan seurannan vuoden 2013 henkilöstökertomuksen
2)
antaa henkilöstökertomuksen tiedoksi kirkkovaltuustolle
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1)
hyväksyä Lohjan seurannan vuoden 2013 henkilöstökertomuksen teknisin
muutoksin
2)
antaa henkilöstökertomuksen tiedoksi kirkkovaltuustolle

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
106.

20.5.2014

§

Sivu
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LOHJAN SEURAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTAKILPAILU
Nykyinen työterveyshuollon sopimus Mehiläinen Oy:n kanssa päättyy 31.5.2014.
Työterveyshuollon palvelut on kilpailutettu maalis-huhtikuun aikana avointa menettelyä
käyttäen. Hankintasopimus on tarkoitus tehdä kolmen vuoden määräajaksi (1.6.201431.5.2017). Sopimusta on mahdollista jatkaa ilman uutta hankintamenettelyä enintään
kahden vuoden määräajaksi.
Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä asetusta julkisista
hankinnoista (614/2007). Hankintailmoitus julkaistiin julkisten hankintojen sähköisessä
HILMA-ilmoituskanavassa 11.3.2014. Lisäksi tarjouspyyntö lähetettiin kirjallisena
kahdelle Lohjan alueella toimivalle palveluntuottajalle (Lohjan työterveyskeskus ja
Mehiläinen Oy). Hankinnan kokonaisarvo ylittää palveluhankinnoille säädetyn EUkynnysarvon. Terveydenhuoltopalvelut ovat kuitenkin hankintalain liitteessä B
tarkoitettuja toissijaisia palveluita, joita ei tule kilpailuttaa EU:n laajuisesti.
Valintaperusteeksi tarjouspyynnössä asetettiin kokonaistaloudellinen edullisuus siten,
että hinnan painoarvo on 50/100 ja laadun 50/100. Hintavertailun perusteena oli
määrällisesti merkittävimmät hankinnat, joiden osalta hinnat tuli ilmoittaa erillisessä
hintaliitteessä. Laatuvertailun perusteena tarjouspyynnössä oli henkilöstömitoitukset,
palvelun saatavuus ja referenssit.
Tarjouksen toimitti määräaikaan 30.4.2014 klo 15 mennessä ainoastaan Mehiläinen Oy.
Lohjan työterveyskeskus ilmoitti sähköpostitse, ettei se osallistu tarjouskilpailuun, koska
työterveyskeskus ei täytä tarjoajilta edellytettyä ehdotonta vaatimusta palvelun
ympärivuotisesta saatavuudesta.
Koska hyväksyttäviä tarjouksia on vain yksi, tarjousten vertailua ei voida suorittaa
tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Tarjouskilpailun keskeyttämiseen ei kuitenkaan tässä
tapauksessa ole perusteltua syytä. Kilpailua työterveyspalveluiden palvelutuottajien
välillä ei ole odotettavissa, koska toimijoita on Lohjan alueella niin vähän. Mehiläisen
tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja Mehiläinen täyttää tarjouspyynnössä asetetut
kelpoisuusehdot. Lohjan seurakunnalla on hyvä kokemus Mehiläisen toiminnasta
työterveyshuollon palvelutuottajana. Lisäksi Mehiläinen myöntää seurakunnalle
sopimuskaudeksi alennusta perusmaksusta 50 % (tällä hetkellä 30 %) sekä yleisimmistä
laboratoriotutkimuksista 60 % (tällä hetkellä 20 %) ja yleisimmistä
kuvantamistutkimuksista 25-60% (tällä hetkellä 20 %). Myös työterveyshoitajan
vastaanottokäynneistä saadaan jatkossa 10 %:n alennus (tällä hetkellä 0 %).
Työterveyshuollon kokonaiskustannukset eivät tämänhetkisen arvion mukaan tule
ylittämään vuodelle 2014 varattuja määrärahoja (70.000 euroa).
Mehiläinen Oy:n tarjous voitaneen näillä perusteilla hyväksyä. Tarjous liitteineen on
nähtävillä kokouksessa.
LIITE Työterveyshuoltoa koskeva tarjouspyyntö liitteineen

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

20.5.2014

§

Sivu

106
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Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
valita työterveyshuollon palvelujen tuottajaksi Mehiläinen Oy:n.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1) valita työterveyshuollon palvelujen tuottajaksi Mehiläinen Oy:n
2) valtuuttaa henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman allekirjoittamaan sopimuksen

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
107.

20.5.2014

§

Sivu
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HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖPROSESSIN ETENEMINEN
Lohjan seurakunnassa on ollut haettavana hallintojohtajan virka. Hakuaika päättyi
17.4.2014. Määräaikaan mennessä virkaa haki yhteensä 22 henkilöä, joista kaksi ei
täyttänyt viran kelpoisuusehtoja koulutuksen osalta.
Kirkkoneuvoston asettama työryhmä (Juhani Korte, Katri Lahtiluoma, Paul Packalén,
Kirsi Oksanen ja Kaisa Niskala) kutsui hakemusten perusteella seuraavat neljä hakijaa
henkilökohtaiseen haastatteluun:
-

HTM Hanna-Maria Grandell, Lohja
KTM Stefan Heiskanen, Espoo
KTM Sirpa Laurell, Hyvinkää
KTM Satu Sarin, Karkkila

Haastattelut järjestettiin 29.4.2014. Kaikille haastateltaville tehtiin samat kysymykset,
joilla kartoitettiin erityisesti taloushallinnon ja strategisen suunnittelun osaamista,
seurakuntahallinnon tuntemusta, esimies- ja vuorovaikutustaitoja sekä
paineensietokykyä.
Haastattelujen jälkeen Hanna-Maria Grandell ilmoitti vetävänsä hakemuksensa pois.
Haastattelujen pohjalta työryhmän yksimielinen näkemys oli, että ketään haastatelluista
ei lähetetä soveltuvuusarviointiin ja että hakuprosessia jatketaan.
Viran täyttöprosessin jatkosuunnitelmista ja aikataulusta kerrotaan tarkemmin
kokouksessa.
LIITE Hakijayhteenveto
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1) keskustelee hallintojohtajan viran täyttöprosessista ja
2) päättää jatkotoimenpiteistä
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1) keskeyttää viran täyttöprosessin ja julistaa sen uudelleen haettavaksi syksyllä
2014
2) valtuuttaa kirkkoherran ja yllämainitun työryhmän neuvottelemaan Stefan
Heiskasen kanssa viran väliaikaisesta hoitamisesta
3) ellei neuvottelussa päästä tulokseen aloittaa sijaisrekrytoinnin.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

108.

20.5.2014

§

Sivu
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Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
109.

20.5.2014

§

Sivu
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Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
110.

20.5.2014

§
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Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
111.

20.5.2014

§

Sivu
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VIRANHOITOMÄÄRÄYS PASTORI ERICA STICKILLE
I Seurakuntapastori Mirja Harhanen tullee olemaan virkavapaalla ajalla 1.9.2014 28.9.2014, sekä 24.10.2014 – 31.8.2015 hoitovapaata varten. Syykuussa hän pitää
sovitusti vuosilomaansa. Pastori Erica Stick on hoitanut Mirja Harhasen tehtävänkuvassa
ja päässyt luontevasti sisälle papiston työvuorojakoon, siksi on luontevaa hänen jatkaa
tehtävässä. Lisäksi viranhoitomääräys on tarkoituksenmukaista antaa sekä hoitovapaaettä vuosiloman ajaksi. Erica Stickin nykyinen viranhoitomääräys päättyy 31.8.2014. Hän
on antanut suostumuksensa kyseiseen viranhoitomääräykseen.
KL 6:11§:n mukaisesti tuomiokapituli antaa sopivalle papille viranhoitomääräyksen
seurakunnan seurakuntapastorin virkaan toistaiseksi. Jollei asian kiireellisyys muuta
vaadi, seurakunnalle on varattava tilaisuus antaa lausunto viran erityistä tarpeista ennen
viran täyttämiseen ryhtymistä sekä virkaan ilmoittautuneista ennen
viranhoitomääräyksen antamista.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
antaa pastori Erica Stickin osalta lausuntonaan, että hänen viranhoitomääräyksensä
tulisi olemaan seuraava: vs. I seurakuntapastoriksi ajalle 1.9.2014 - 28.9.2014 sekä
24.10.2014 – 31.8.2015 että vs. VIII seurakuntapastoriksi ajalle 29.9.-23.10.2014
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
112.

20.5.2014

§
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SEURAKUNTAPAPISTON VIRANHOITOMÄÄRÄYKSET
V kappalainen Erkki Kuusanmäki on anonut ja saanut virkavapautta 31.1.2015 saakka
koeaikaa varten saatuaan kappalaisen viran Espoonlahden seurakunnasta. VIII
seurakuntapastori Pauliina Tuomasen virkamääräys päättyy 31.8.2014.
IV kappalainen Olli Pakalén jää eläkkeelle 1.2.2015, joten jo heti elokuun alusta tulee
olemaan papiston osalta vajaamiehitystä, ellei viranhoitomääräyksiä järjestetä tai
jatketa. Koska kysymyksessä on lyhyet viranhoitomääräykset, on tarkoituksenmukaista
jatkaa seurakunnan palveluksessa olevien pappien viranhoitomääräyksiä, jotka jo
tuntevat seurakuntaa. Näin osittain vältetään uusien pappien perehdytykseen
käytettävää aikaa. Myöhemmin syksyllä on puolestaan aloitettava virkoihin huolellinen
rekrytointi koskien Nummen ja Pusulan alueseurakuntia ja siinä tarvitaan myös
molempien alueneuvostojen yhteistyötä määriteltäessä tehtävien erityisiä tarpeita.
Esitettävillä toimenpiteillä saadaan hoidettua alkavan syksyn toiminta niin Nummen
alueseurakunnassa kuin kantaseurakunnassa seurakunnan sisäisin järjestelyin ja
kirkkoherran päätöksillä.
Tarkoituksenmukaisin järjestely sellainen, että VII seurakuntapastori Heikki Marjasen
viranhoitomääräys keskeytetään ja hänelle annetaan viranhoitomääräys Lohjan
seurakunnan vs. V kappalaisen virkaan ajalle 1.9.2014-31.1.2015, jonka jälkeen hän
jatkaa entisessä virassaan ja pastori Pauliina Tuomaselle annetaan viranhoitomääräys
vastaavasti vs. VII seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.9.2014-31.1.2015.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille lausuntonaan
seuraavat asiat
1.
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli antaa VII seurakuntapastorin Heikki
Marjasen osalta lausuntonaan, että hänen viranhoitomääräyksensä tulisi olemaan
seuraava: keskeytetään viranhoitomääräys hänen osaltaan ajalle 1.9.2014-31.1.2015 ja
annetaan hänelle viranhoitomääräys vastaavalle ajalle Lohjan seurakunnan vs. V
kappalaisen virkaan, hän palaa entiseen virkaansa keskeytyksen jälkeen.
2.
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen vs VII
seurakuntapastorin virkaan Pauliina Tuomaselle ajalle 1.9.2014-31.1.2015.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjaan merkittiin, että pastori Heikki Marjanen poistui kokouksesta asian käsittelyn
ja päätöksen teon ajaksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
113.

20.5.2014
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Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
114.

20.5.2014

§
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HANNU LAASION ALOITE: TAKKAHUONEESTA KÕBÁNYA-TUPA
Lohja seurakunnan Unkarin ystävyysseurakuntatyön yhteyshenkilö Hannu Laasio on
lähettänyt kirkkoneuvostolle 5.5.2014 aloitekirjeen, jossa ehdotetaan
Seurakuntakeskuksen takkahuoneen nimeämistä Kõbánya-tuvaksi. Kirje on liitteenä.
Hän perustelee kirjeessään sillä, että Kõbányan seurakunnalla Budapestissa on heidän
kirkkonsa pienin sali nimetty Lohja-saliksi. Kuluva vuosi on seurakuntiemme 25.
ystävyysvuosi ja kõbányalaiset tulevat vieraiksemme elokuussa, jolloin olisi luontevaa
viettää yhdessä nimeämisjuhlaa.
Kirkkoherran päätösesitys:
1.
Kirkkoneuvosto merkitsee aloitteen tiedoksi ja päättää nimetä Takkahuoneen
Kõbánya-tuvaksi.
2.
Kirkkoneuvosto lähettää aloitteen valmisteltavaksi siten, että nimeäminen
juhlallisuuksineen tapahtuu seuraavan ystävyysseurakuntavierailun yhteydessä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
115.

20.5.2014
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PIPSA PIIPPOSEN ERONPYYNTÖ SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ
Pipsa Piipponen on kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston jäsen ja kasvatuksen toimikunnan
puheenjohtaja. Hän pyytää eroa luottamustehtävistään terveydellisistä syistä.
Kirkkolaissa säädetään (KL 7:3§ 2. mom.) seuraavasti: ”Oikeus kieltäytyä
seurakunnan luottamustoimesta on henkilöllä, joka on täyttänyt 60 vuotta tai on
ollut neljän lähinnä edellisen vuoden ajan seurakunnan luottamustoimessa. Muun
kieltäytymisperusteen
hyväksymisestä
määrätään
kirkkojärjestyksessä.
Seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi asetettavalta vaadittavasta suostumuksesta
säädetään 8 luvun 4 §:n 1 momentissa.”
Tämän lisäksi kirkkojärjestyksessä säädetään (KJ 7:2§): Jos seurakuntavaaleilla
valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 §:n 2 momentissa
mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä
syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on,
todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan
varajäsen.
Jos muu kuin seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee tai menettää
vaalikelpoisuutensa, kieltäytyy tai saa eron 1 momentissa mainitusta syystä,
jonka hänet valinnut toimielin hyväksyy, on tämän toimielimen viivytyksettä
valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pipsa Piipposen perusteluita voidaan pitää valitettavan pätevinä tehtävistä luopumiseen,
varsinkin hänen tehtyään paljon rakentavaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen piirissä.
Kiitämme häntä yhteisen vastuun kantamisesta. Viestissään kirkkoherralle hän toteaa:

’Syvä "ikävä" jää asioiden hoidon suhteen, mutta kuten aikaisemmin totesin, elämä
kuljettaa meitä usein tavalla, jolla emme aina itsekkään tiedä.’

Koska Pipsa Piipponen on keskeisten luottamuselimien jäsenenä ja myös kasvatuksen
toimikunnan puheenjohtaja, on toimittava seuraavasti. Kirkkoneuvosto valitsee
kasvatuksen toimikunnalle uuden puheenjohtajan kirkkovaltuuston ensin todettua
luottamustoimen hänen kohdallaan lakanneeksi. Nykyisessä tilanteessa Pipsa Piipponen
on ollut puheenjohtaja ja hänen henkilökohtainen varajäsen on ollut Lea Sornikivi.
Kirkkoneuvoston on lähetettävä kirkkovaltuustolle päätettäväksi Pipsa Piipposen ero
luottamustehtävistä. Tämän jälkeen kirkkovaltuusto voi todeta edellisen
vaalilautakunnan päätöksen nojalla varajäsen Maria Brobergin tulevan varsinaiseksi
kirkkovaltuuston jäseneksi. Kirkkovaltuuston on valittava Pipsa Piipposen tilalle
kirkkoneuvostoon varsinainen jäsen ja hänelle varajäsen. Nykyinen tilanteen mukaan
Pipsa Piipponen on varsinainen jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsen on Lea
Sornikivi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Kirkkoneuvosto
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee Pipsa Piipposen erokirjeen tiedoksi ja päättää seuraavista
toimenpiteistä:
1. Lähettää kirjeen valtuustolle edelleen päätettäväksi, että seuraavat
luottamustehtävät
katsotaan
Pipsa
Piipposen
kohdalla
päättyneeksi:
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyys.
2. Kirkkovaltuusto toteaa, että varsinaiseksi jäseneksi nousee kutsujärjestyksessä
Maria Broberg.
3. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon Pipsa Piipposen tilalle varsinaisen
jäsenen ja tarvittaessa hänelle varajäsenen.
4. Kirkkoneuvosto päättää valita kasvatuksen toimikunnan puheenjohtajan ja
tarvittaessa hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sillä ehdolla, että
kirkkovaltuusto
katsoo
Pipsa
Piipposen
luottamustoimen
lakanneeksi.
Kirkkoneuvosto antaa valinnan tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti merkitä Pipsa Piipposen erokirjeen tiedoksi ja
päättää seuraavista toimenpiteistä:
1. Lähettää kirjeen valtuustolle edelleen päätettäväksi, että seuraavat
luottamustehtävät
katsotaan
Pipsa
Piipposen
kohdalla
päättyneeksi:
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyys.
2. Kirkkovaltuusto toteaa, että varsinaiseksi jäseneksi nousee kutsujärjestyksessä
Maria Broberg.
3. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon Pipsa Piipposen tilalle varsinaisen
jäsenen ja tarvittaessa hänelle varajäsenen.
4. Kirkkoneuvosto päätti valita kasvatuksen toimikunnan puheenjohtajaksi Lea
Sornikiven ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Markus Olinin sillä ehdolla,
että kirkkovaltuusto katsoo Pipsa Piipposen luottamustoimen lakanneeksi.
Kirkkoneuvosto päätti antaa valinnan tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä
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VAALILAUTAKUNNAN ILMOITUS ÄÄNIVALTAISTEN LUETTELON
TARKASTAJISTA
Seurakuntavaalit pidetään kuvan vuoden isänpäivänä 9.11.2014.
Voimassa olevan Kirkon vaalijärjestyksen mukaan (KVJ 2:17§): ”Vaaliluettelon tarkistaa
vähintään kaksi kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston keskuudestaan valitsemaa
jäsentä. Seurakuntavaalien vaaliluettelo on tarkistettava viimeistään syyskuun 1
päivänä ja 15 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen vaalien vaaliluettelo
viimeistään toisena päivänä siitä, kun vaaliluettelo on laadittava sanotun kohdan
nojalla.” (12.5.2005/239/2006)
On kuitenkin todennäköistä että laki kirkon vaalijärjestyksestä muuttuu ja uuden
säädännön mukaan KVJ 2:7§: ”Seurakuntavaalien äänioikeutettujen luettelo on
tarkastettava viimeistään syyskuun 1 päivänä ja uudelleen toimitettavissa tai
poikkeuksellisissa seurakuntavaaleissa viimeistään toisena päivänä siitä, kun luettelo on
laadittava. Äänioikeutettujen luettelon tarkastaa vähintään kaksi vaalilautakunnan
keskuudestaan valitsemaa jäsentä.”

Sekä kirkkoneuvoston että vaalilautakunnan esittelijän tehtävän kannalta on epäselvää,
kumpaa lakia noudatetaan asioiden valmistelussa. Kirkkohallituksen ohjeistuksessa
lähdetään siitä olettamasta, että uusi kirkon vaalijärjestys astuu voimaan.
Toisaalta laajentumisen myötä Lohjan seurakunta myös alueseurakuntien edustajien
asiantuntemus ja paikallistietämys on todella tarpeen äänivaltaisten luetteloa
tarkistettaessa. vaalilautakunnan kokouksessa todettiin myös, että on todella tärkeätä
nimetä luettelon tarkastajiksi kolme jäsentä ja kolme varajäsentä, jota edustava koko
Lohjan paikallistuntemusta.
Koska vaalien toimittaminen vaatii tarkkuutta, on kuitenkin huolehdittava siitä, että
yhtäältä seurakuntalaisten oikeusturva tulee täytettyä ja toisaalta ratkaisujen tulee
kestää kriittisetkin huomiot. Mikäli kyseinen ratkaisu on vain vaalilautakunnan tiedossa
tässä vaiheessa, se voi muodostaa valistusperustan. Etenkin siinä tilanteessa, mikäli uusi
laki ei astukaan voimaan. Yhtä mahdoton tilanne on myös siinä tapauksessa, mikäli
kirkkoneuvosto määrittelee äänivaltaisten luettelon tarkastajat ja laki astuu voimaan.
Siksi asian varmistamiseksi kirkkoherra päätynyt sellaiseen ratkaisuun, että
vaalilautakunta on käsitellyt asian ja se tuodaan myös tiedoksi kirkkoneuvostoon. Mikäli
lakin ei ole tullut voimaan, kirkkoneuvosto voinee jo alustavasti vahvistaa
vaalilautakunnan päätöksen.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että vaalilautakunta on kokouksessaan 5.5.2014, 7§
valinnut äänioikeutettujen luettelon tarkastajiksi seuraavat henkilöt, sekä todennee ja

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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vahvistanee heidät osaltaan tarvittaessa myös kirkkoneuvoston valinnoiksi:
Varsinainen
Katariina Nurmio (kantaseurakunta)
Liisa Mantere
Markku Juovi
(Sammatti)

Varalla
Pirjo Aho (kantaseurakunta)
(Karjalohja)
Seppo Ahola (Nummi)
(Pusula)
Matti Selenius

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
117.

20.5.2014
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LOHJAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS
VUODELTA 2013
Edellisen vuoden tilinpäätös tulee esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 9. §:ssä todetaan seurakuntia ja seurakuntayhtymiä
koskien tilinpäätöksen käsittelystä seuraavaa:
”Tilikaudelta

on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase,
rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 9 luvun 6
§:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys
tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
(9.11.2006/1129).
Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja
taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä
tilintarkastajille. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä.
Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen
mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuuston on
päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun
mennessä. (8.11.2003/1045)”.
Lohjan seurakunnan tilinpäätös 2013 käsiteltiin ja hyväksyttiin tasekirjan numeraaliselta
osalta kokouksessa 3/2014, 11.3.2014. Lisäksi vuoden 2013 toimintakertomus käsiteltiin
ja hyväksyttiin kirkkoneuvoston kokouksessa 4/2014, 23.4.2014.
Tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu kirkkohallituksen ohjeita. Kirjanpidon
mukainen ylijäämä viime vuodelta on 537.739,95 €. Tuloslaskelman toimintatuotot
ovat 928.211,38 € ja toimintakulut 8.806.697,52 €. Vuosikate on 1.015.226,45 € ja
tilikauden tulos 480.756,06 €. Kun siihen lisätään poistoeron vähennys, päästään edellä
mainittuun ylijäämään. Taseen loppusumma puolestaan oli 20.098.159,05 €.
Hautainhoitorahaston alijäämä oli 7.356,97 € ja taseen loppusumma 1.255.274,56 €.
15. luvun 13 §:n mukaan "tilintarkastajien on annettava
kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta taloussäännössä määrätyssä ajassa kertomus,
jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko
tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus".
Kirkkojärjestyksen

Tilintarkastuskertomus on oheisena ja siinä esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille (Liite x, Tilintarkastuskertomus 2013).

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Hallintojohtajan päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää
1) esittää Lohjan seurakunnan vuoden 2013 tilinpäätöksen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi,
2)

esittää, että kirkkovaltuusto päättää KJ 15:9 §:n mukaisesta vastuuvapaudesta.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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TILINTARKASTAJAN TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA VUODELTA 2013
Lohjan seurakunnan tilintarkastusyhteisö Audiator Oy ja sen vastuullisena
tilintarkastajana Raimo Vainio-Kaila on 8.5.2014 jättänyt oheisen tarkastuspöytäkirjan
kirkkoneuvostolle koskien tarkastuksessa esiin tulleita asioita.
Tilintarkastuspöytäkirjassa on kiinnitetty huomiota vuoden 2013 tilinpäätöksen
positiivisen tuloksen muodostumiseen ja siihen vaikuttaneisiin tekijöihin. Pöytäkirjassa
todetaan Lohjan seurakunnan talouteen liittyvän edelleen merkittäviä haasteita.
Hautainhoitorahaston osalta pöytäkirjassa suositellaan asiakkaiden hautainhoitoon
luovuttamien pääomien keskittämistä erilliseen talletusrahastoon, jossa olevia pääomia
ei jatkossa esitettäisi hautainhoitorahaston taselaskelmassa, vaan muuna eränä
toimeksiannoissa. Seurakunnan vastuulla olevien hautojen ainaishoitosopimusten osalta
suositellaan
tasekirjan
liitetietoihin
lisättäväksi
erillistä
laskelmataulukkoa
ainaishoitosopimuksista.
Liite BDO AudiatorOy:n vastuullisen tilintarkastajan tilintarkastuspöytäkirja vuodelta
2013
Hallintojohtajan päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tilintarkastajan tarkastushavainnot tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 4/2014
Selvityksenä kuluvan vuoden taloudellisesta tilanteesta on ohessa toteutumavertailu
(liite 1)
30.4.2014 mennessä, jossa vertailutietona ovat kuluvan vuoden talousarvion luvut,
joihin toteutumaa verrataan sekä euroina että prosentteina. Toimintatuottojen
toteutuma on 37,3 % ja toimintakulujen toteutuma 31,0 %.
Kulutoteumien osalta seuraavia huomioita:
 Henkilöstökulut 34,3 %
 Palvelujen ostot 28,7 %
 Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 26,1 %
Toisena yhteenvetona on toteutumavertailu jossa vertailutietona ovat vuosien 2014 ja
2013 toteutumaluvut.
Kolmantena on yhteenveto verotulojen kertymisestä vuoden neljän ensimmäisen
kuukauden osalta (liite 3). Kaikissa verotuloissa on lisäystä viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan yhteensä n. 6,88 % (ansiotuloverojen lisäystä 4,5 % ja yhteisöverojen
osalta lisäystä 52,2 %).
Neljäntenä on rahoituslaskelma 30.4.2014 mennessä (liite 4). Sen mukaan kassavarojen
muutos/ lisäys on 946.529,09 €.
Vuodelle 2014 suunniteltujen investointien kokonaissumma on 411.000 € josta on
30.4.2014 mennessä toteutunut 20.412,58 €.
Hallintojohtajan päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 4/2014
ja viedä sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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120.
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LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT
Vallitsevan käytännön mukaan seurakuntien johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot
saatetaan tiedoksi toimielimille.
Lohjan seurakunnan johtavien viranhaltijoiden (hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö,
kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö, Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja
sekä seurakunnallisen toiminnan johtavat viranhaltijat) päätösluettelot tuodaan
kirkkoneuvoston kokouksen esityslistan liitteenä tiedoksi otsikkotasoisten listausten
muodossa. Tarvittaessa luottamushenkilöillä on myös mahdollisuus tutustua
päätöskohtaisesti koko päätöstekstiin.
Kirkkoherran päätösluettelokooste 3/2014
43

12.5.2014

Vuosiloman myöntäminen

44

12.5.2014

Päätös yhden kummin
riittävyydestä

45

12.5.2014

Virkavapaudet todistetun
sairauden perusteella

Myönnetty vuosilomaa anomuksen mukaan
sairaalapastori Tuomo Mantereelle 23.-29.6.2014 ja
7.7.-27.7.2014 5+15 apv, jää 18
Annettu suostumus KJ 2: 17 §:n 2. mom. nojalla
siihen, että seuraavalla kastettavalla on vanhempien
pyynnöstä ainoastaan yksi kummi:
- Palander, Eemil Arvid August (110214A575V)
Myönnetty virkavpautta todistetun sairauden
perusteella seuraaville viranhaltjoille.


johtava nuoristyönohjaaja Olli Vaittinen
17.4.-19.4.2014




PNK johtaja Jussi Aukio 28.4.-30.4.2014
pastori Jenni Pesola 21.4-25.4.2014

johtava diakonityöntekijä Katja Itämäki 31.3.1.4.2014

Perheasiainneuvottelukeskuksen johtajan päätösluettelokooste 3/2014
13

23.4.2014 Vastaanottosihteerin
työsopimussuhteeseen
palkkaaminen

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Päätän palkata merkonomi, toimintaterapeutti
Nina Savolaisen Länsi – Uudenmaan
seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen
vastaanottosihteerin työsopimussuhteiseen
toimeen (100% työaika) toistaiseksi.
Työntekijän kanssa sovittu, että määräajan
1.5.-2014 – 31.12.2014 työaika on 83%/kk,
30t/viikko, noin 6t/päivä.
Koeaikaa ei ole. Liitteet: Selvitys työsuhteen
keskeisistä ehdoista (KL 6:18§)

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Hautaustoimen päällikön päätösluettelokooste 2/2014
9

31.3.2014

10

1.4.2014

11

12.5.2014

Hautaustoimen
henkilökunnan
lomakauden ulkopuolella
pidettävät vuosilomat
Hautaustoimen
henkilökunnan
vuosilomat.

Hautaustoimen
henkilökunnan
lomakauden ulkopuolella
pidettävät vuosilomat

Kari Lampi, 27.-28.3.2014, 2 pv

Anders Degerlund, 23.6.-13.7., 15 pv,
lomaoikeus 22 pv, 1.-7.9., 5 pv, jää 2 pv
Jaana Karppinen, 3.-5.4., 3 pv, lomaoikeus 29
pv, 27.5.-9.6., 9 pv, 14.6., 1 pv, jää 16 pv
Kari Lampi, 21.7.-10.8., 15 pv, lomaoikeus 38
pv, jää 23 pv
Teppo Luumi, 16.6.-6.7., 14 pv, lomaoikeus 38
pv, 25.8.-31.8., 5 pv, jää 19 pv
Leevi Nieminen, 12.8.-31.10., 59 pv,
lomaoikeus 38+21 pv, jää 0 pv
Risto Rahkonen, 23.6.-9.7., 13 pv, lomaoikeus
29 pv, 12.9.-22.9., 7 pv, jää 9 pv
Harri Sojanto, 28.7.-17.8., 15 pv, lomaoikeus
29 pv, jää 14 pv
Tomas Sundholm, 2.6.-10.6., 7 pv, lomaoikeus
38 pv, 23.6.-18.7., 20 pv, jää 11 pv
Veijo Suoniemi, 7.7.-27.7., 15 pv, lomaoikeus
38 pv, jää 23 pv
Matti Vierto, 16.6.-6.7., 14 pv, lomaoikeus 38
pv, jää 24 pv
Timo Väre, 21.7.-10.8., 15 pv, lomaoikeus 38
pv, jää 23 pv
Anders Degerlund, 28.4.2014, 1 pv
Kari Lampi, 23.4.-25.4.2014, 3 pv, 30.4.2014,
1 pv
Risto Rahkonen, 30.4.2014, 1 pv

Johtavan diakonian viranhaltijan päätösluettelokooste 3/2014
13

6.5.2014

Sinikka Laurilan
vuosiloma

Sinikka Laurilalle myönnetään siirrettyjä
lomapäiviä pidettäväksi 13.5 ja 21.5.2014

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. ettei se käytä Kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun 16 § mukaista ottooikeuttaan ja
2. merkitä tiedoksi johtavien viranhaltijoiden päätösluettelokoosteet.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Samalla merkittiin tiedoksi myös kiinteistöpäällikön päätösluettelo.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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ILMOITUSASIOITA
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:







Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 29.4.2014
Liite 1
Svenska direktionen, pöytäkirja 2/14
Liite 2
Lohjan seurakunnan lahjoitukset SLEY:lle vuonna 2013
Liite 3
Otteet Lohjan kaupunginhallituksen kokouksista 28.4.2014 ja 5.5.2014
Liitteet 4 ja 5
Ote Kirkkohallituksen täysistunnon pöytäkirjasta 4/2014
Liite 6
Alueneuvostojen edustajien yhteisen neuvottelun ja palautepäivän 15.5.2014
asialista
Liite 7
SLS:n vuosikokouskutsu
Stefanus-lähetys ry:n kirje
Kutsu Suomen Pipiliaseuran vuosikokoukseen
Lähetysyhdistys Kylväjän vuosikertomus 2013
Suomen ev.-lut seurakuntien lapsityönkeskus ry:n vuosikertomus 2013

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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UUDEN VARAJÄSENEN VALTSEMINEN VAALILAUTAKUNTAAN
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto asetti kokouksessaan 8.4.2014 vaalilautakunnan.
Tuolloin kantaseurannan jäseneksi valittiin mm. Lea Sornikivi ja hänelle varajäseneksi
Tuula Sohlberg.
Tuula Sohlberg on kuitenkin pyytänyt, että ja hänen tilalleenvalittaisiin uusi henkilö.
Valittavaksi esitetään Maria Brobergia.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
esittää kirkkovaltuustolle, että Lohjan seurakunnan vaalilautakuntaan valittaisiin
varajäseneksi Tuula Sohlbergin tilalle Maria Broberg.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto
123.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

20.05.2014

123

168

KARJALOHJAN JA PUSULAN MENEILLÄÄN OLEVAT REMONTIT
Kiinteistöpäällikkö antoi kirkkoneuvostolle informaatiota Karjalohjalla ja Nummella
meneillään olevista remonteista.
Karjalohjan työt ovat valmistumassa, mutta Nummen nuorisotalon remontissa on
ilmennyt, että hirsiseinä on lahonnut monesta kohdasta. Vaarana on mm. että
rakennuksen parveke voi pudota.
Kiinteistöpäällikkö esitti, että korjaukseen myönnettäisiin määräraha jolla ilmenneet
uudet akuutit korjaustarpeet voitaisiin toteuttaa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
myöntää tarkoitusta varten 20.000 euron määrärahan käyttötalousmenoista.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto

124.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

20.05.2014
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VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä
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Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

