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ALKUHARTAUS
Pastori Erkki Taivainen piti alkuhartauden.

64.

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.

65.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita pöytäkirjantarkistajiksi Jussi Erkintalon ja Seppo Iivosen
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Jussi Erkintalon ja Esa
Keinäsen
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KUTSU 2015 TAPAHTUMA
Lohjan kantaseurakunnassa on toiminut aktiivisesti työryhmä sekä Virkkalan aluetyössä
että aikuistyössä aikanaan toiminut johtokunta. Aikuistyön johtokunnassa toimineiden
jäsenten kokemukset vuonna 2013 järjestetyistä Hengen Uudistuksen kesäjuhlista ovat
rohkaisseet toiminnassa mukana olleita vapaaehtoisia toteuttamaan koko Lohjan
seurakunnan alueella olevia ihmisiä seurakunnan yhteyteen. Näissä vapaaehtoisissa
työryhmissä ja pastoreiden Erkki Taivainen ja Panu Mäkelä on syntynyt ajatus järjestää
ensi vuonna ”Kutsu 2015” tapahtuma. Asiaa on käsitellyt vapaaehtoisten työryhmässä ja
nykyisessä Julistus- ja musiikkityön toimikunnassa 23.3.2014. Asian käsittelyn tuloksena
on syntynyt aloite, joka on liitteenä. Huhtikuun 2. päivänä aloite esitettiin myös
työntekijäkokouksessa ja se sai myönteisen vastaanototon. Kutsu 2015 tapahtuma
kannustaa sekä eri työmuotoja että alueseurakuntia yhteistyöhön, joka suuntautuu
aktiivisesti seurakuntalaisiin.
Kirkkoherra on kutsunut pastori Erkki Taivaisen esittelemään asiaa tarkemmin
kirkkoneuvoston kokoukseen. Kirkkoneuvoston hyvä tässä vaiheessa tutustua
aloitteeseen ja sen taustoihin, keskustella siitä, sekä tehdä tapahtumaa koskien
määrärahanvaraus vuoden 2015 talousarvioon.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee Kutsu 2015 tapahtuman järjestämisestä ja tekee alustavasti
vuoden 2015 talousarvioon 10.000 € varauksen sen järjestämiseen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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PÄIVÄKERHOJEN RYHMÄKOKO
Valmistelijana Elina Kaarto
Päiväkerholaisten lukumäärässä saattaa seurakuntamme sisällä olla suuriakin alueellisia
vaihteluja vuosittain. Jotta voidaan varmistaa tasapuolisuus kaikilla seurakuntamme
alueilla, on tarpeen määrittää päiväkerhoryhmille minimi- ja maksimikoot. Kaikilla alueilla
kerhoryhmissä on mukana 3-5-vuotiaita lapsia.
Pääosa päiväkerhotiloista on mitoitettu 14 lapselle ja tämä on yleisin päiväkerhoryhmän
koko sekä Lohjalla että useissa muissa seurakunnissa. Tämän kokoinen ryhmä
mahdollistaa lapsen tarpeiden yksilöllisen huomioimisen ja sitä kautta laadukkaan
kristillisen varhaiskasvatuksen. Mikäli kerhon toimintatila asettaa rajoituksia, on
ryhmäkoko pienempi. Esimerkiksi Sammatin kerhotilaan voidaan paloturvallisuussyistä
ottaa enintään 10 lasta. Toisaalta, jos kerhotila on riittävän suuri, on kerhoon voitu ottaa
16 lasta, mikäli sen on katsottu olevan lapsen ja perheen edun mukaista.
Lohjan seurakunnassa päiväkerhoissa on lähes aina, Karjalohjan alueseurakuntaa lukuun
ottamatta, kaksi ohjaajaa. Tämä on tärkeä turvallisuusasia. Mikäli kuitenkin olisi jostain
syystä perusteltua ja turvallisuus huomioiden mahdollista perustaa yhden ohjaajan
ryhmä, on hyvä määritellä ryhmäkoko myös tätä tilannetta varten.
Päiväkerhon yksi tavoite on auttaa lasta opettelemaan ryhmässä toimimista. Sekä tästä
näkökulmasta, että taloudelliset seikat huomioiden, on tarpeellista määrittää
päiväkerhoryhmälle myös minimikoko. Lastenohjaajien tiimikokouksessa 5.3.2014
käydyssä keskustelussa yhteinen käsitys toimivan päiväkerhoryhmän vähimmäiskoosta
oli 6-8 lasta. Käytännössä vähimmäiskoko tarkoittaisi, että sitä pienempää ryhmää ei
toimintakauden alkaessa syksyllä perustettaisi, vaan lapsille tarjottaisiin paikkaa toisesta
kerhopisteestä tai hän jäisi jonoon odottamaan vapautuvaa kerhopaikkaa.
Toimintakauden aikana osa lapsista siirtyy päivähoitoon ja kerhopaikkoja vapautuu sitä
kautta.
Kirkkohallitus on ottanut kantaa päiväkerhoryhmien kokoon 16.4.2009 seuraavasti:

Kirkkohallituksen varhaiskasvatuksen tiimin kanta on, että yhdellä ohjaajalla voi olla
korkeintaan 10-12 lasta, kahdella ohjaajalla 15-18 lasta. Kun lapsiryhmässä on mukana
3-vuotiaita ja ohjaajia on kaksi (2), on nähty hyväksi asettaa ylärajaksi 12 lasta. Yhden
(1) ohjaajan ryhmässä, jossa on mukana 3-vuotiaita, voi olla vain 8-10 lasta. Jos
ryhmässä on vain 3-vuotiaita, ryhmäkooksi suositellaan 6 lasta. Mikäli 3-vuotiaiden
kerhokerta kestää 1-1,5 tuntia, ryhmässä voi olla 7-8 lasta.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Määritellään päiväkerhoryhmien koot seuraavasti toimintatilat ja muut rajoitukset
huomioon ottaen
1. enintään 16 lasta silloin, kun ryhmässä on kaksi ohjaajaa
2. enintään 8 lasta silloin, kun ryhmässä on 1 ohjaaja.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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3. syykautta aloitettaessa ryhmän vähimmäiskoon tulee olla 6 lasta
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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PÄIVÄKERHOMAKSUT
Valmistelijana Elina Kaarto
Tällä hetkellä Lohjan laajentuneen seurakunnan alueella on käytössä erilaisia
kerhomaksuja. Kantaseurakunnan alueella sekä Sammatin alueseurakunnassa maksu on
14 euroa kuukaudessa silloin, kun ryhmä kokoontuu 2 kertaa viikossa 3 tuntia
kerrallaan. Pusulan alueseurakunnassa kerhomaksu on 35 euroa sekä syys- että
kevätkaudelta.
Kaksi kertaa viikossa kokoontumisen sijaan osa ryhmistä kokoontuu kerran tai kolme
kertaa viikossa. Mikäli neuvosto katsoo asianmukaiseksi yhtenäistää kerhomaksut, olisi
hyvä määritellä maksu näille kaikille vaihtoehdoille. Kantaseurakunnassa maksu kerran
ja 3 kertaa kokoontuville ryhmille on laskettu suoraan 2x viikossa kokoontuvan ryhmän
maksusta. Tämä ei kuitenkaan täysin vastaa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen
käytettyjä resursseja.
Alla olevassa taulukossa on esitetty Lohjan ja muutamien muiden seurakuntien
kerhomaksuja.
(Tiedot on poimittu kyseisten seurakuntien päiväkerhotoiminnan nettisivuilta
maaliskuussa 2014)
1x
viikossa

2 x viikossa

3x viikossa

sisarusalennus

35 € syksy
28 € kevät

56 € syksy
70 € kevät

84 € syksy
105 € kevät

50 %

20 €

35 €

-

-

Kerhon kesto 2,5
tuntia, meillä 3

25€

45€

-

5€

Salon seurakunta

25 €

30 €

35 €

ei tiedossa

21 € syksy
26 € kevät

41 € syksy
52 € kevät

63 € syksy
78 € kevät

ei tiedossa

Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta

-

60 €

100 €

ei tiedossa

Helsingin Mikaelin
seurakunta

-

63 €

95 €

ei tiedossa

Lohjan kantasrk ja
Sammatin aluesrk
Pusulan aluesrk
Vihdin seurakunta

Espoon
seurakunnat

Vertailun vuoksi kerrottakoon myös, että osa kirkkomme seurakunnista ei peri
päiväkerhoista maksua lainkaan. Esimerkiksi Turun seurakuntayhtymässä päiväkerhoihin
osallistuminen on ilmaista.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Kerhomaksut laskutetaan 2 kertaa vuodessa. Kevään kerhomaksut on jo laskutettu.
Uudet kerhomaksut voisivat astua voimaan aikaisintaan elokuussa 2014. Alla olevassa
taulukossa on esitettynä päiväkerholaisten lukumäärä sekä kerhomaksutuotot vuonna
2013.
Kantaseurakunt
a

Vuosi 2013
Kerholaisten lukumäärä
*)
Kerhomaksutuotot

Sammatti

Pusula

Karjalohja

Nummi

306

32

40

5

36

22 911 €

2 222 €

1 752,50 €

360 €

0€

*) Kukin kerholainen on laskettu vain kerran, vaikka hän olisi osallistunut sekä keväällä
että syksyllä. Osa kerholaisista on ollut toiminnassa vain osan vuodesta.
Tilastojen valossa ei ole perusteltua laskuttaa eri summaa keväältä ja syksyltä.
Käytännössä kevään ja syksyn kerhojen kokoontumiskertojen määrässä on kausien
välillä hyvin pieni vain noin 1-3 kokoontumiskerran ero riippuen siitä, montako kertaa
viikossa ryhmä kokoontuu.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Neuvosto määrittelee Lohjan seurakunnan päiväkerhojen lukukausimaksut 1, 2 ja 3
kertaa viikossa 3 tuntia kerrallaan kokoontuviin päiväkerhoihin, sekä sisarusalennuksen,
jotka astuvat voimaan _____._____ alkaen.
1 x viikossa

2 x viikossa

3 x viikossa

Lukukausimaksu

40 €

63 €

85 €

sisarusalennus 50 %

20 €

31,50

42,50

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LASTENOHJAAJIEN REKRYTOINTITARVE
Vs. johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Elina Kaarto esittää, että varhaiskasvatukseen
palkattaisiin kaksi kokoaikaista vakinaista lastenohjaajaa 4.8.2014 alkaen. Uudet
työntekijät tulisivat pois lähteneiden tilalle, joten kyseessä ei ole uusien vakanssien
perustaminen.
Varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssit kantaseurakunnassa ovat vähentyneet kuluvan
kevään aikana. Tammikuussa kuoli pitkäaikainen lastenohjaaja Riitta Myhrberg. Hänen
työsuhteensa oli osa-aikainen (32 h/vko). Lastenohjaaja Aino Vaaranmaa on ollut
pitkään työvapaalla sairausloman vuoksi. Hän ei ole palaamassa työhön, vaan siirtyy
eläkkeelle 1.10.2014 alkaen. Aino Vaaranmaan vakanssi on ollut kokoaikainen (38,25
h/vko). Lisäksi lastenohjaaja Katja Vesanen on siirtynyt osatyökyvyttömyyseläkkeelle
1.2.2014 alkaen. Hänen työaikansa on nyt 23 tuntia viikossa aikaisemman 38,25 tunnin
sijaan.
Tällä hetkellä edellä mainittuja tehtäviä hoidetaan sijaisvoimin. Jotta varhaiskasvatuksen
toiminta saadaan edelleen sujumaan turvallisesti ja laadukkaasti, eikä toimintaa jouduta
supistamaan, on tarpeellista hakea tehtäviin uudet vakinaiset työntekijät seuraavan
toimintakauden alusta (4.8.2014) lukien.
Vs. johtava varhaiskasvatuksenohjaaja Elina Kaarto esittää edellä selostetun perusteella,
että Lohjan seurakunta palkkaisi kaksi uutta lastenohjaajaa vakinaiseen kokoaikaiseen
(38,25 tuntia/viikossa) työsuhteeseen 4.8.2014 lukien. Tehtävien täyttäminen
kokoaikaisina mahdollistaisi myös sijaistarpeiden hoitamisen nykyistä helpommin talon
sisäisesti.
Vakinaiseen lastenohjaajan toimeen valittavalta edellytetään piispainkokouksen 9.9.2009
antaman päätöksen mukaisen tutkinnon tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten
mukaisen tutkinnon tai koulutuksen suorittamista. Tehtävään 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. Lastenohjaajan tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään
402 ja tehtäväkohtainen peruspalkka on 1900,06 €/kk. Lisäksi voidaan maksaa
vuosisidonnaista palkanosaa, jonka suuruus on enimmillään + 15 % peruspalkasta.
Mikäli kirkkoneuvosto myöntää rekrytointiluvan, on hakuprosessia varten
tarkoituksenmukaista perustaa työryhmä. Siihen esitetään nimettäväksi vs. johtava
varhaiskasvatuksen ohjaaja Elina Kaarto, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma sekä 1-2
luottamushenkilöä. Työryhmän tehtävänä on hakuprosessin läpivieminen sekä
ehdotuksen tekeminen valittavaksi esitettävästä henkilöstä.
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. käynnistää kahden vakinaisen kokoaikaisen lastenohjaajan rekrytoinnin siten,
että toimet täytetään 4.8.2014 lukien
2. nimeää toimien täyttöä valmistelevan työryhmän
3. valtuuttaa työryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat ja
suorittamaan haastattelut, joiden perusteella toimien täyttö tuodaan
kirkkoneuvoston päätettäväksi
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1. käynnistää kahden vakinaisen kokoaikaisen lastenohjaajan rekrytoinnin siten,
että toimet täytetään 4.8.2014 lukien
2. nimetä toimien täyttöä valmistelevan työryhmän, johon kuuluvat Elina Kaarto,
Katri Lahtiluoma ja Minna Eräketo
3. valtuuttaa työryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat ja
suorittamaan haastattelut, joiden perusteella toimien täyttö tuodaan
kirkkoneuvoston päätettäväksi
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JOHTAVAN VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJAN VIRAN HAETTAVAKSI
JULISTAMINEN
Johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka vapautuu 1.9.2014 lukien nykyisen
viranhaltijan eläkkeelle siirtymisen johdosta. Koska kyseessä on ison työalan
esimiestehtävä, viran täyttäminen on perusteltua ja täyttöprosessi on syytä käynnistää
välittömästi. Viran julistaa haettavaksi ja täyttää kirkkoneuvosto.
Johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan keskeisenä tehtävänä on johtaa
varhaiskasvatuksen työalaa ja osallistua sen käytännön toimintaan sekä kehittää työalaa
yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa koko Lohjan seurakunnan alueella. Johtava
varhaiskasvatuksen ohjaaja toimii työalan muiden työntekijöiden lähiesimiehenä.
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.

Kirkkolain 6:10 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista

hakumenettelyä. Viranhakuilmoitukset on saatettava tiedoksi julkaisemalla ne
työnantajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla
työnantajan päättämällä tavalla, jollei toisin säädetä. 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. Siihen
esitetään nimettäväksi kirkkoherra Juhani Korte, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma
sekä kaksi luottamushenkilöä. Työryhmän tehtävänä on hakuprosessin läpivieminen
sekä ehdotuksen tekeminen valittavaksi esitettävästä henkilöstä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haettavaksi siten, että se
täytetään 1.9.2014 lukien tai sopimuksen mukaan
2. noudattaa viran täytössä 6 kuukauden koeaikaa
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA
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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:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1. julistaa johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haettavaksi siten, että se
täytetään 1.9.2014 lukien tai sopimuksen mukaan
2. noudattaa viran täytössä 6 kuukauden koeaikaa
3. nimetä viran täyttöä valmistelevan työryhmän johon kuuluvat Juhani Korte,
Katri Lahtiluoma, Kirsi Oksanen ja Paula van der Pals
4. valtuuttaa työryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat ja
suorittamaan haastattelut, joiden perusteella viran täyttö tuodaan
kirkkoneuvoston päätettäväksi

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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PIA KUROSEN VUOROTTELUSIJAISEN VALINTA
Puutarhuri Pia Kuroselle on myönnetty palkatonta työvapaata vuorotteluvapaata varten
ajalle 30.6.2014-25.6.2015. Pia Kuronen toimii Metsolan hautausmaan esimiehenä.
Vuorottelusijaista haettiin ilmoituksella kirkon ja työvoimahallinnon rekrytointisivuilla
sekä seurakunnan nettisivuilla. Hakuaika päättyi 31.3. 2014. Määräaikaan mennessä
saatiin 10 hakemusta.
Hakemukset käsiteltiin työryhmässä, johon kuuluivat hautaustoimen päällikkö Pekka
Huttunen, puutarhuri Pia Kuronen ja puutarhuri Teppo Luumi. Hakemusten perusteella
haastatteluun kutsuttiin seuraavat viisi hakijaa:
 Katriina Hultman, Huhmari
 Tiia Kemppinen, Perniö
 Anna Leino, Vihti
 Sonja Lihavainen, Lohja
 Eeva-Kaarina Ståhlström, Degerby
Haastattelujen perusteella työryhmän yksimielinen esitys on, että Metsolan
hautausmaan puutarhurin vuorotteluvapaan sijaiseksi valitaan Sonja Lihavainen. Sonja
Lihavainen on koulutukseltaan puutarhateknikko. Hänellä on pitkä ja monipuolinen
työkokemus viheralalta, mm. viherrakennusyrityksistä ja Helsingin yliopiston
kasvitieteellisestä puutarhasta. Hän on myös toiminut viheraluehoidon yrittäjänä. 20112013 hän on ollut hautausmaan kausityöntekijänä Virkkalan hautausmaalla.
Varalle työryhmä esittää vihtiläistä Anna Leinoa. Anna Leino on koulutukseltaan
puutarhuri. Hän on ollut mm. viheraluehoidon ja rakentamisen tehtävissä Espoon
kaupungilla ja kausipuutarhurina Espoon seurakuntayhtymän palveluksessa.
Puutarhurin tehtävä on sijoitettu vaativuusryhmään 501 ja tehtäväkohtainen
peruspalkka on 2232,32 €/kk.
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita Pia Kurosen vuorotteluvapaan sijaiseksi Sonja Lihavaisen ajalle 30.6.201425.6.2015
2. valita varalle Anna Leinon
3. määritellä tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 2232,32 €/kk vaativuusryhmässä 501
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä
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SEURAKUNNAN KUSTANNUKSELLA HOIDETTAVAT HAUDAT
Alueseurakuntien hautausmailla on ollut erilaisia käytäntöjä ja tulkintoja siitä, mitä
hautoja hoidetaan seurakunnan kustannuksella ja miten hoito on järjestetty.
Kirkkoneuvosto pyysi alueseurakunnilta lausuntoja siitä, mitkä haudat katsotaan
seurakunnan kustannuksella hoidettaviksi ja millaisin perustein.
Sammatissa näitä hautoja tarkasteltiin jo vuonna 2010 seurakunnan liityttyä Lohjan
seurakuntayhtymään. Silloin päätettiin (YKN 8.6.2010 §89), että seurakunnan
kustannuksella hoidettavaksi jää Unto Nevalaisen hauta julkisena muistomerkkinä ja
Cyreniuksen hauta (403-01-001). Cyreniuksen hauta hoidetaan säilytettävänä hautana
ns. alennetun hoitotason mukaan (perennahoito).
Lausunnossaan 25.2.2014 Sammatin alueneuvosto toteaa, että nykyiseen käytäntöön ei
ole tarpeen tehdä muutoksia.
Nummen alueseurakunta on listannut seurakunnan kustannuksella hoidettaviksi
haudoiksi seuraavat haudat:
Sjöroos, Nyholm, Mäkinen, Halttunen, Domander (pappeja), Vihma (haud. kirkkoherran
vaimo 1978) sekä 1918 kuolleiden poliisien (Hietala, Liinamaa) ja Ilmonien hauta.
Nummen alueneuvosto toteaa lausunnossaan myös, että kirkon ympäristössä olevat
vanhat haudat kuuluvat vanhan kirkon ympäristöön ja tällä alueella hoitamattomien
hautojen kuulutusmenettelyssä ja jatkotoimenpiteissä tulee ottaa huomioon hautojen
merkitys kirkon ympäristölle kokonaisuutena.
Pusulan alueneuvosto esittää seurakunnan kustannuksella hoidettaviksi kirkkoherrojen
Aarnio ja Havonen hautoja sekä kappalainen Johan Höglundin hautaa.
Lisäksi alueneuvosto esittää, että sukuhautaan haudatun sankarivainaja Reino Leivon
hauta hoidettaisiin seurakunnan kustannuksella samoin kuin sankarihautausmaan
haudat.
Karjalohjan alueneuvostolta ei ole saatu lausuntoa.
Suntiolta saatujen tietojen mukaan Karjalohjalla on hoidettu seurakunnan
kustannuksella kirkkoherrojen haudat Vänni/Leino, Anthoni ja Malmgren sekä kanttorien
haudat Viljanen ja Leikola.
Joidenkin alueseurakuntien lausunnoissa on myös mainittu testamenttien perusteella
hoidettavia hautoja. Nämä hoidetaan testamenteissa haudan hoitoon osoitetuilla
varoilla, ei seurakunnan kustannuksella.
Lausunnoissa esitetyt haudat ovat kaikki yksityisiä hautoja, joiden hoitovastuu on
lähtökohtaisesti haudan haltijoilla. Valtaosa näistä haudoista on kuitenkin sellaisia, joissa
ei enää ole omaisia. On perusteltua että tällaiset, paikallisen seurakunnan tai kunnan
historian kannalta merkittävät haudat säilytetään silloin, kun omaiset eivät enää
haudasta huolehdi tai heitä ei ole. Sen sijaan haudan hoito seurakunnan kustannuksella
silloin, kun hauta on vielä aktiivisessa käytössä, ei ole perusteltua.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Hautaustoimen päällikkö esittää, että seurakunnan kustannuksella hoidettavien hautojen
kohdalla noudatetaan seuraavia periaatteita:
1. Seurakunnan kustannuksella hoidettavaksi voidaan ottaa hauta, johon on
haudattu seurakunnan tai paikallishistorian kannalta merkittävä henkilö, esim.
kirkkoherra.
2. Hauta otetaan seurakunnan hoidettavaksi vain, jos haudan haltijat eivät enää
huolehdi haudasta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että hauta ei ole aktiivisessa
käytössä. Mahdollisuuksien mukaan seurakunta ottaa tällaisen haudan haltuunsa
ja mahdollisten hautaoikeuden haltijoiden hautaoikeus päättyy.
3. Seurakunta hoitaa näitä hautoja ns. alennetun hoitotason mukaan.
Tarkoituksena on säilyttää hauta osana hautausmaan historiaa. Hoitoon kuuluu
monivuotinen perennakasvi (esim. kuunlilja, jaloangervo), haudan puhtaanapito
ja muistomerkistä huolehtiminen.
Alueseurakuntien esittämien hautojen tila ja tilanne tarkistetaan ja lista seurakunnan
kustannuksella hoidettavista/säilytettävistä haudoista tuodaan kirkkoneuvoston
toukokuun kokoukseen.

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. että seurakunnan tai paikallishistorian kannalta merkittävän henkilön hauta
voidaan säilyttää seurakunnan kustannuksella edellä esitetyin edellytyksin ja
esitetyllä tavalla
2. että tarkennettu lista em. tavalla säilytettävistä haudoista tuodaan
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi toukokuun kokoukseen
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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KOKOUSPÖYTÄKIRJA
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HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLE
Annikki Nummila on haudan haltijana ilmoittanut seurakunnalle luopuvansa
hautaoikeudesta hautaan 802-02-044. Hautaan on viimeksi haudattu vuonna
1959. Luovutuksessa hauta palautuu seurakunnan haltuun.
Liite:

Ilmoitus hautapaikan luovuttamisesta 1.4.2014

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. että hauta 802-02-044 palautuu seurakunnan haltuun
2. haudalta poistetaan muistomerkki seurakunnan toimesta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
74.

§

23.04.2014

Sivu

74

102

HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLE
Toini Timperi on haudan haltijana ilmoittanut seurakunnalle luopuvansa
hautaoikeudesta hautaan 402-08-764765. Hautaan on viimeksi haudattu vuonna
1952. Luovutuksessa hauta palautuu seurakunnan haltuun.
Liite:

Ilmoitus hautapaikan luovuttamisesta 28.3.2014

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. että hauta 402-08-764765 palautuu seurakunnan haltuun
2. haudalta poistetaan muistomerkki seurakunnan toimesta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä
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HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN SEURAKUNNALLE
Toini Timperi on haudan haltijana ilmoittanut seurakunnalle luopuvansa
hautaoikeudesta hautaan 408-02-960. Hautaan on viimeksi haudattu vuonna
1941. Luovutuksessa hauta palautuu seurakunnan haltuun.
Liite:

Ilmoitus hautapaikan luovuttamisesta 28.3.2014

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. että hauta 408-02-960 palautuu seurakunnan haltuun
2. haudalta poistetaan muistomerkki seurakunnan toimesta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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76.

HENKILÖSTÖASIA

77.

HALLINTOSIHTEERI PÄIVI KESÄLÄN VUOROTTELUVAPAAN AJANKOHDAN
MUUTOS
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 22.10.2013/§108 myöntänyt hallintosihteeri Päivi
Kesälälle palkatonta työvapaata ajalle 1.1.- 30.6.2014 vuorotteluvapaata varten.
Työvapaa ei kuitenkaan toteutunut kyseisenä ajankohtana. Uudeksi ajankohdaksi on
sovittu 5.5. - 2.8.2014.
Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkataan kausityöntekijä seurakunnan hautaus- ja
puistotoimeen.
Hallintosihteerin tehtävät vuorotteluvapaan aikana hoidetaan sisäisin työjärjestelyin.
Kirkkoneuvoston ja –valtuuston sihteerin tehtävistä huolehtii järjestelmäasiantuntija
Tapio Varis.
Kirkkoherra Juhani Korte puoltaa työvapaan myöntämistä anotun mukaisesti.
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
myöntää hallintosihteeri Päivi Kesälälle palkatonta työvapaata ajalle 5.5.-2.8.2014
vuorotteluvapaata varten.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä
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HALLINTOJOHTAJAN REKRYTOINNIN ETENEMINEN
Kirkkoneuvosto päätti edellisessä kokouksessaan käynnistää hallintojohtajan viran
täyttöprosessin. Viran täyttöä valmistelevaan työryhmään nimettiin kirkkoherra Juhani
Korte, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma sekä luottamushenkilöistä Paul Packalén,
Kaisa Niskala ja Kirsi Oksanen (KN 11.3.2014/§49) .
Vapautuvasta virasta julkaistiin hakuilmoitus internetissä osoitteissa www.oikotie.fi,
www.evl.fi, www.lohjanseurakunta.fi ja www.mol.fi sekä lyhennetyt viiteilmoitukset
Helsingin Sanomissa ja Kotimaassa.
Hakuaika virkaan päättyy torstaina 17.4.2014. Tähän mennessä (15.4.2014) hakemuksia
on tullut yhteensä 13. Työryhmä käy hakemukset läpi 22.4.2014. Tämänhetkisen
suunnitelman mukaan haastattelut järjestetään 28.4.2014 ja valintaesitys tuodaan
kirkkoneuvoston käsittelyyn 20.5.2013. Hallintojohtajan valinnasta päättää
kirkkovaltuusto 3.6.2014.
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
merkitä tiedoksi hallintojohtajan rekrytointiprosessin tilanteen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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PAULI PERTTUSEN IRTISANOUTUMINEN
Mäntynummen seurakuntatalon sivutoiminen talonmies Pauli Perttunen on
irtisanoutunut Lohjan seurakunnan palveluksesta. Työsuhteen päättymispäiväksi on
sovittu 31.5.2014.
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
merkitä tiedoksi Pauli Perttusen irtisanoutumisen siten, että hänen viimeinen
työpäivänsä on 31.5.2014.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

80.
81.

HENKILÖSTÖASIA
KEITTÄJÄ OTTO LEHTOSEN MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 14.1.2014/§ 5 päättänyt palkata Otto Lehtosen
määräaikaiseksi keittäjäksi ajalle 15.1.- 8.4.2014. Määräaikaisuuden perusteena oli
keittäjä Hely Tenleniuksen sairausloman sijaisuus.
Otto Lehtosen määräaikaista työsuhdetta on aiheellista jatkaa, koska Hely Tenleniuksen
sairausloma jatkuu edelleen.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
jatkaa Otto Lehtosen määräaikaista työsuhdetta 9.4.2014 alkaen. Työsopimus on
voimassa siihen saakka, kunnes Hely Tenleniuksen sairausloma päättyy.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 3/2014
Selvityksenä kuluvan vuoden taloudellisesta tilanteesta on ohessa toteutumavertailu
(liite 1)
31.3.2014 mennessä, jossa vertailutietona ovat kuluvan vuoden talousarvion luvut,
joihin toteutumaa verrataan sekä euroina että prosentteina. Toimintatuottojen
toteutuma on 23,3 % ja toimintakulujen toteutuma 20,7 %.
Kulutoteumien osalta seuraavia huomioita:
 Henkilöstökulut 22,0 %
 Palvelujen ostot 21,0 %
 Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 18,2 %
Toisena yhteenvetona on toteutumavertailu jossa vertailutietona ovat vuosien 2014 ja
2013 toteutumaluvut.
Kolmantena on yhteenveto verotulojen kertymisestä vuoden kolmen ensimmäisen
kuukauden osalta (liite 3). Kaikissa verotuloissa on lisäystä viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan yhteensä n. 8,83 % (ansiotuloverojen lisäystä 6,4 % ja yhteisöverojen
osalta lisäystä 52,1 %).
Neljäntenä on rahoituslaskelma 31.3.2014 mennessä (liite 4). Sen mukaan kassavarojen
muutos/ lisäys on 674.719,14 €.
Vuodelle 2014 suunniteltujen investointien kokonaissumma on 411.000 € josta on
31.3.2014 mennessä toteutunut 5694,28 €.
Hallintojohtajan päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta
3/2014.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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KIRKON TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUKSEN
JOHTOKUNNAN PÄÄTÖS LOHJAN SEURAKUNNAN LIITTYMISAIKATAULUN
MUUTOKSESTA
Lohjan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli Kirkon palvelukeskuksen
asiakkaaksi liittymisen aikataulua Lohjan osalta kokouksessaan 23.10.2012. Tuolloin
päätettiin, ettei alkuperäinen suunniteltu liittymisaikataulu 1.1.2013 ollut kokonaisuus
huomioiden realistinen. Kirkon palvelukeskuksen johtokunta käsitteli Lohjan
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen /lausunnon kokouksessaan
7/2012, 28.11.2012 ja määritteli uudeksi liittymisajankohdaksi 1.1.2015 (kts. liite x).
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli liittymisaikataulua uudelleen tammikuun
kokouksessa 1/2014, 14.1.2014, 12§. Kirkkoneuvosto päätti tuolloin yksimielisesti
1. todeta, ettei Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan Lohjan seurakunnalle
määrittämä
liittymisaikataulu
1.1.2015
ole
realistisesti
arvioiden
toteutettavissa,
2. pyytää Kirkon palvelukeskuksen johtokuntaa määrittelemään Lohjan
seurakunnalle uuden, Espoon seurakuntayhtymän liittymisaikataulun mukaisen
myöhäisemmän liittymisajankohdan
3. antaa päätöksen tiedoksi Kirkon palvelukeskuksen johtokunnalle.
Kirkon palvelukeskuksen johtokunta käsitteli Lohjan päätöstä aikataulun siirtämisestä
kokouksessaan 26.2.2014 (kokouksen pöytäkirjanote liitteenä). Pöytäkirjan perusteella
on todettava, ettei Kirkon palvelukeskuksen johtokunta ottanut päätöksessään
huomioon Lohjan seurakunnan perusteluita liittymisajankohdan lykkäämiseksi.
Pöytäkirjassa todetaan; ”Kirkon palvelukeskuksen johtokunta on päättänyt, että
palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen eteenpäin siirtämistä vuosille 2016 ja 2017 ei
enää hyväksytä. Perusteluna mainitaan seuraavaa: ”Johtokunta katsoo, että Lohjan
seurakunnassa on taloushallinnon resursseja muutoksen läpiviemiseksi voimassa olevien
päätösten mukaisessa aikataulussa. Lisäksi Espoon seurakuntayhtymältä IT-palveluja
ostavia seurakuntia on siirtynyt jo Kipan asiakkaaksi”.
Palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymisen prosessi alkaa noin vuotta ennen varsinaista
liittymisajankohtaa. Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymistä koskevat
taloushallinnon selvitys- ja muutostyöt ovat vaativa kokonaisuus, johon organisaation
tulisi kyetä irrottamaan riittävästi henkilöstöresurssia muutoksen onnistuneen läpiviennin
takaamiseksi.
Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan päätöksen jälkeen Lohjan seurakunnassa on
arvioitu talous- ja henkilöstöhallinnon resursointia ja mahdollisuuksia Kipasiirtymäprojektin aloittamiseen kevään 2014 kuluessa. Kirkkohallitukseen on
helmikuussa 2014 palkattu projektikonsultti, jonka tehtävänä on tukea liittyviä
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seurakuntia Kipa- siirtymävalmisteluiden läpiviemisessä. Projektikonsultti Teija KaltioRein on vieraillut Lohjan seurakunnassa kahdesti viikolla 15 ja hänen kanssaan on
alustavasti laadittu työsuunnitelmaa siirtymäaineiston laatimiseksi.
Tavoitteeksi tässä vaiheessa vuotta 2014 ollaan asettamassa vuoden 2015 alku, mutta
projektin etenemistä on seurattava realistisesti ja mikäli siirtymävalmistelut eivät
käytettävissä olevien resurssien rajallisuuden vuoksi etene tavoiteaikataulussa, on
mahdollista, että palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtyminen ei toteudu vuoden 2015
alusta lukien. Mikäli tavoiteaikataulu näyttää ylittyvän, on aikataulukysymyksestä
neuvoteltava uudelleen Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Kipa-siirtymäprojektiin pyritään
löytämään riittävästi työvoimaresursseja pääasiallisesti taloustoimiston sisäisillä
työjärjestelyillä.
Lisäksi
ostetaan
joitakin
konsulttityöpäiviä
taloushallinnon
sovellustoimittajalta
Rauhala
Oy:ltä.
Espoon seurakuntayhtymän tietohallintoyksikön kanssa on alustavasti sovittu
yhteistyöstä Kipa-projektin sovellusrajapintojen ja käyttöliittymien osalta. Espoo tulee
hyödyntämään Lohjan siirtymäprojektista saatua kokemusta myöhemmin omassa
siirtymäprosessissaan vuoden 2015 aikana.
Liite: Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan pöytäkirja 26.2.2014
Hallintojohtajan päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää
a) merkitä tiedokseen Kirkon palvelukeskuksen johtokunnan päätöksen koskien
Lohjan seurakunnan palvelukeskuksen asiakkaaksi liittymisen aikataulun
muutosta,
b) todeta, että Lohjan seurakunta asettaa Kipa-siirtymäprojektin tämän hetkiseksi
tavoiteaikatauluksi 1.1.2015.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LOHJAN SEURAKUNNAN VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN
TOIMINTAKERTOMUSOSIO
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2013 tilinpäätöksen tasekirjan
numeraalisen osan kokouksessaan 3/2014 11.3.2014, 53§.
Lohjan seurakunnan työalat, tukipalvelut ja alueseurakuntien alueneuvostot ovat
laatineet ja toimittaneet toimintakertomuksensa aikataulun mukaisesti 14.3.2014
mennessä hallintojohtajalle ja kirkkoherralle. Toimintakertomusosioon on lisätty kunkin
työalan kohdalle talouden toteutumatiedot vuodelta 2013.
Talousluvut sisältävät ulkoiset ja sisäiset kustannukset, eli sisäiset kustannukset ovat
kullekin työalalle kohdistettavia ns. vyörytyskustannuksia, jotka muodostuvat
yleishallinnon ja kiinteistötoimen vuotuisista kustannuksista. Seurakunnan työalat eivät
budjetoi talousarvioissaan sisäisiä kustannuksia, vaan työalakohtaiset talousarviot
laaditaan aina ulkoisten kustannusten näkökulmasta. Kirkon keskushallinto seuraa
tilastointinsa
kautta
seurakuntatalouksien
vuotuisten
vyörytyskustannuksilla
täydennettyjen kokonaiskustannusten kohdentumista eri tehtäväalueille.
Liite: Lohjan seurakunnan vuoden 2013 toimintakertomus
Hallintojohtajan päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää käsitellä ja hyväksyä Lohjan seurakunnan vuoden 2013
tilinpäätöksen toimintakertomusosion.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
hyväksyä Lohjan seurakunnan vuoden 2013 tilinpäätöksen toimintakertomusosion pienin
lisäyksin ja asiakorjauksin.
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TEKNISIÄ KORJAUKSIA LOHJAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEEN 2013
Lohjan seurakunnan tilintarkastajien 14.-15.4.2014 suorittamassa vuoden 2013
tilinpäätöksen tarkastuksessa tehtyjen huomioiden perusteella on vuoden 2013
tasekirjaan tehty seuraavat tekniset korjaukset:







Sivu 3; tarkennettu Lohjan kaupungin asukaslukutilasto vastaamaan
toimintakertomusosion väkilukutietoa (47.746).
Sivu 3; korjattu seurakunnan väkiluku vastaamaan toimintakertomuksen
väkilukutietoa (36.343 ).
Sivu 39; täydennetty puuttuva tieto kohtaan Oikaisut edellisen tilikauden
tietoihin: Edellisen tilikauden tietoihin ei ole tehty oikaisuja.
Sivu 39; lisätty puuttuva teksti kohtaan Edellisen tilikauden tietojen
vertailukelpoisuus sekä aikaisempiin tilikausiin kohdistuneet tuottojen ja kulujen
virheiden korjaukset: Tasekirjassa oleviin taulukoihin on manuaalisesti tuotettu
vertailutietoa
vuoteen
2009
ulottuen
yhdistämällä
liittyneiden
seurakuntatalouksien
tilinpäätöstietoja
Lohjan
seurakuntayhtymän
tilinpäätöstietoihin
ajanjaksolta
2009-2012.
Status-kirjanpitosovelluksen
tuottamiin raportteihin ei ole tuotettavissa vertailutietoa aiempiin vuosiin (ennen
vuotta 2013).
Sivu 45; korjattu taulukon Erittely poistoeroista- tietoja:

Poistoero 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Poistoero 31.12.





2013
1.466.434,05
56.983,89
1.409.450,16

Lisätty seuraavat taulukot / tiedot sivun 39 otsikon; tilinpäätöksen
laatimista koskevat liitetiedot alle:
o 4.1. Verotulojen kehitys
o 4.2. Toimintatuottojen kehitys
o 4.3. Satunnaiset tuotot ja avustukset tilinpäätöksessä
Sivu 50 lisätty kohtaan Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston tase tieto
oman pääoman koostumisesta; Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston
taseessa oma pääoma koostuu ainaishoitosopimusten pääomista.

Hallintojohtajan päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen Lohjan seurakunnan tilinpäätöksen 2013
tasekirjaan tehdyt tekniset korjaukset
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TILINTARKASTUKSEN KIRJALLINEN VAHVISTUSMENETELMÄ
Tilintarkastuslautakunta on tarkentanut hyvää tilintarkastustapaa ja todennut, että
hyvän tilintarkastustavan mukaan tilintarkastajan tulee vahvistaa toimeksianto
toimikauden alussa ja tilinpäätöksen hyväksyjän ja laatijan tulee antaa tilintarkastajalle
kirjallinen vahvistus kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvistä tiedoista vuosittain.
Käytäntö sitoo tilintarkastajia ja on otettu käyttöön myös Lohjan seurakuntayhtymässä
vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.
Vahvistusmenettely on sisällöltään kaksivaiheinen. Toimeksiannon vastaanoton
yhteydessä tilintarkastaja vahvistaa toimeksiannon vahvistuskirjeellä toimeksiannon
vastaanottamisen
ja
asiakas
allekirjoituksella
vahvistaa
tilintarkastuksen
toimeksiannossa todetut periaatteet. Tämän, koko valtuustokautta koskevan
toimeksiannon
vahvistuskirjeen
hallintojohtaja
ja
yhteisen
kirkkoneuvoston
puheenjohtaja ovat allekirjoituksellaan vahvistaneet 6.3.2012.
Vuosittain jokaisen tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä kirkkoneuvosto antaa lisäksi
kirjallisesti erillisen vahvistusilmoituskirjeen, jossa ilmaistaan kirjanpidon ja
tilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Vahvistusilmoituskirje on tarkoituksenmukaista
käsitellä tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä ja valtuuttaa hallintojohtaja ja
kirkkoneuvoston puheenjohtaja allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirje kirkkoneuvostoa
sitovana.
Liite: Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle koskien tilikautta 1.1.2013-31.12.2013.
Hallintojohtajan päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa hallintojohtajan ja kirkkoneuvoston puheenjohtajan
allekirjoittamaan
vuoden
2013
tilinpäätökseen
liittyvän
tilintarkastuksen
vahvistusilmoituskirjeen kirkkoneuvostoa sitovana.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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PAUL PACKALÉNIN JA OIKEISTO- JA KESKIRYHMIEN VALTUUSTOALOITE
Kirkkovaltuuston kokouksessa 8.4.2014 valtuutettu Paul Packalén jätti seuraavan
aloitteen:
Netti tv valtuustoaloite
Esitämme että Lohjan Pyhän Laurin kirkkoon asennetaan kamerat Jumalanpalveluksen
välittämistä varten netitse seurakunnalle ja palvelulaitoksiin suorana lähetyksenä ja samalla
korjaantuu kirkossa pilarien aiheuttamat katvealueet.
Lohjalla 8.4.2014
Oikeisto ja keskiryhmien puolesta
Paul Packalen

Aloite on merkittävä siinä mielessä, että tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin tieto ja
hengelliseen elämään liittyvä sisältö tulee olemaan internetissä. Siksi aloite on
kannatettava ja siihen liittyvät tekijät selvitettävä etukäteen.
Tavoitteeksi voidaan asettaa se, että viimeistään vuoden 2015 alussa pääsemme
toteuttamaan kyseisen hankkeen. Samalla tavoitteeksi voi asettaa sen, että
kirkkoneuvosto pystyy vastaamaan aloitteeseen jo tulevan vuoden talousarvion
yhteydessä kirkkovaltuustolle. Ohjesäännön perusteella neuvoston on annettava selvitys
valtuustolle vuoden kuluessa aloitteen saamisesta.
Pyhän Laurin kirkossa on jo nyt kameravalvontajärjestelmä ja radiointiin liittyvä
äänentoisto. Voitaisiinko näitä käyttää kyseisessä hankkeessa? Selvitystyö on jo näiden
jo olemassa olevien ohjelmalähteiden suhteen alustavasti alkanut. Mikäli nykyiset
ohjelmalähteet täyttävät nettilähetykseen liittyvät signaalikriteerit ja niitä pystytään
käyttämään, on moni asia helpommin toteuttavissa. Jos kirkkoon joudutaan asentamaan
esimerkiksi uusia kameroita, joudutaan niistä pyytämään lausunto Museovirastolta.
Samalla myös selvitystyö kuvauksesta ja siihen liittyvästä laista koskien yksityisyyden
suojaa on alkanut. Yksityisyyden suojaan liittyvät asiat vaatinevat myös työntekijöiden
keskuudessa oman prosessinsa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen viranhaltijoille
jatkovalmisteluun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Samalla merkittiin tietoon saatetuksi kirkkoherralle saapunut kirjallinen kommentti
nimimerkiltä ”Nimetön kirkossa kävijä”.
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KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄN SEPPELTEN LASKIJOIDEN VALINTA
Lohjan seurakunnan luottamushenkilöt yhdessä Lohjan kaupungin luottamushenkilöiden
kanssa ovat perinteisesti laskeneet seppeleet Itsenäisyyspäivänä ja Kaatuneitten
muistopäivänä Lohjan hautausmailla oleville muistomerkeille erityisen protokollan
mukaisesti.
Pääperiaatteena on, että kirkkoneuvosto valitsee Pyhän Laurin ja Virkkalan
hautausmaille seppeleen laskijat ja alueseurakuntien alueneuvostot omille
hautausmailleen.
Nyt tässä kokouksessa tulisi valita seppeleen laskijat Kaatuneitten muistopäivälle
18.5.2014.
LIITE

Menettelytapaohje kunniakäynneistä Itsenäisyyspäivänä ja Kaatuneitten
muistopäivänä (jaetaan kokouksessa)

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Kaatuneitten muistopäivän 18.5.2014 seppeleen laskijat Pyhän
Laurin ja Virkkalan hautausmaille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Seppeeleen laskijoiksi valittiin Paul Packalén Pyhän Laurin hautausmaalle ja Esa
Keinänen Virkkalan hautausmaalle.
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EDUSTAJIEN VALINTA LÄHETYSJÄRJESTÖJEN KESÄJUHLILLE JA
VUOSIKOKOUKSIIN
Lähetysjärjestöjen kesäjuhlat ja vuosikokoukset lähestyvät. Lähetystyöryhmä on tehnyt
kirkkoneuvostolle ehdotuksensa edustajista:
Pipliaseura 23.-25.5.
Suomen Lähetysseura 6.-8.6.
Kylväjä 13.-15.6.
SANSA 14.-15.6.
SLEY 28.6.
Kansanlähetys syksy 2014

Olli Luoma
Esa Sohlberg ja Olli Luoma
Ei esitystä
Nina Boije
Ei esitystä
Tenho Tiilikainen

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita edellä mainitut henkilöt edustamaan Lohjan seurakuntaa
lähetysjärjestöjen kesäjuhlille ja vuosikokouksiin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti seuraavin muutoksin:
1. Suomen lähetysseuran kesäjuhlille valittiin lisäksi Kaisa Aarnio
2. Kansanlähetyksen Kesäjuhlille 4.-6.7. valittiin Tenho ja Marjatta Tiilikainen
3. valtuuttaa kirkkoherran valitsemaan edustajat mahdollisiin muihin kesäjuhla- ja
vuosikokouskutsuihin.
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KUTSU NUORTEN KESKUS RY:N VUOSIKOKOUKSEEN 2014
Nuorten Keskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Yhden hinnalla – Kirkon
Nuorisopäivien yhteydessä Tampereella lauantaina 3.5.2014 alkaen kello 10 Kalevan
kirkolla. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat sekä
sääntömuutos.
Lohjan seurannalla ei ole ollut tapana lähettää edustajaa Nuorten Keskus ry:n
vuosikokoukseen.
Liite: Kutsu vuosikokoukseen
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä Nuorten Keskus ry:n vuosikokouskutsun tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

91.

LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

92.

ILMOITUSASIOITA
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:







Kirkkohallituksen yleiskirjeet 8-13/2014
Liite 1-6
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 3.4.2014
Liite 7
Karjalohjan alueseurakunnan pöytäkirja 2/2014
Liite 8
Pusulan alueseurakunnan pöytäkirja 2/2014
Liite 9
Nummen alueneuvoston pöytäkirja 2/2014
Liite 10
Sammatin alueseurakunnan pöytäkirja 2/2014
Liite 11

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Samalla merkittiin tiedoksi Julistus- ja jumalanpalve- ja musiikkitoimikunnan muistiot
1/2014 ja 2/2014
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SAARIKON LEIRIKESKUKSEN SIIVOUS
Saarikon leirikeskuksen siivousta hoitanut siivousliike lopetti yllättäen toimintansa
kesken sopimuskauden.
Tämän vuoksi seurakunta on pyytänyt tarjoukset Saarikon leirikeskuksen siivouksesta.
Tarjous pyydettiin viideltä siivousliikkeeltä.
Tarjouspyynnössä sopimuskausi määriteltiin alkamaan 1.6.2014, sillä toiminta
leirikeskuksessa alkaa täysipainoisesti vasta kesäkuussa. Sopimuskausi päättyy
31.12.2015.
Jatkossa seurakunnan toimitilojen siivous kokonaisuudessaan tullaan järjestämään
uudestaan, sillä Pirjo Nikander (Siivous-Ässä), joka on hoitanut tilojen siivouksen
vuosien ajan, on jäämässä eläkkeelle vuoden 2015 kuluessa. Tässä yhteydessä on
ajateltu, että myös Saarikon siivous sisällytetään kilpailutukseen. Saarikon
siivoussopimuskausi on määritelty tätä silmällä pitäen.
Tavoitteena siis on, että jatkossa sama siivousliike hoitaisi mahdollisimman monen
toimitilamme siivouksen.
Hinta pyydettiin antamaan tilakohtaisesti, sillä leirikeskuksessa järjestetään rippileirien
lisäksi pienempiä tapahtumia, joiden jälkeen ei tarvitse siivota kaikkia tiloja. Tarkoitus
on, että kunkin tapahtuman jälkeen siivotaan ainoastaan käytössä olleet tilat.
Leirikeskuksen suursiivouksesta pyydettiin erikseen hinta (suursiivouksesta sovitaan
aina erikseen).
Määräaikaan, 4.4.2014 klo 14, mennessä jätettiin seuraavat tarjoukset:
Siivousliike
St-Siivoustieto
Carra Oy Siivouspalvelut
Info-Controller Oy
Helsingin rakennus- ja rappausapu
Lassila & Tikanoja siivouspalvelut
Hinnat sisältävät alv 24 %.
Halvimman tarjouksen Saarikon leirikeskuksen siivouksesta jätti ST-Siivoustieto:
XXX euroa/siivouskerta (kaikki tilat) ja XXX euroa/suursiivous .

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

23.4.2014

§

Sivu

93

128

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää että
1. Saarikon leirikeskuksen siivous annetaan ajalle 1.6.2014 – 31.12.2015 STSiivoustiedon hoidettavaksi
2. valitun siivousliikkeen kanssa laaditaan erillinen siivoussopimus.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

94.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään
pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.55.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

