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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden.

44.

KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ASIOIDEN
KÄSITTELYJÄRJESTYS
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. todeta läsnä olevat
2. todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. päättää asioiden käsittelyjärjestyksestä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Todettiin läsnä olevat ja kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Käsittelyjärjestys on esityslistan mukainen sillä lisäyksellä, että esityslistaan verrattuna
jokaiseen pykälän numeroksi lisätään yksi ja että pöydälle tuotu esitys käsitellään
pykälän 51 jälkeen.

45.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita pöytäkirjantarkistajiksi Uolevi Viita ja Kaisa Aarnio.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Uolevi Viidan ja Kaisa
Aarnion.
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METSOLAN RUOHONLEIKKURIN HANKINTA
Talousarvioon on varattu määräraha keräävän ruohonleikkurin hankintaan Metsolan
hautausmaalle. Tarjoukset pyydettiin diesel-käyttöisistä suurteholeikkureista kahdelta
toimittajalta. Tarjoushinnat olivat seuraavat:
Konekesko Oy, Kubota G 23 HD
J-Trading Oy, Iseki SXG323
Hinnat sisältävät toimituskulut, käyttö- ja huoltokoulutuksen ja arvonlisäveron 24%.
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Metsolan hautausmaan ruohonleikkuri tilataan halvemman
tarjouksen antaneelta J-Trading Oy:ltä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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HAUTOJEN HALLINTA-AJAT SAMMATIN JA KARJALOHJAN HAUTAUSMAILLA
Alueseurakuntien hautausmaiden hautakirjanpitoa tarkistetaan samalla kun tietoja
viedään kantaseurakunnan tietokantaan. Karjalohjan, Nummen ja Kärkölän
hautausmaista tehdään myös uudet hautakartat. Alueseurakunnissa on systemaattisesti
jätetty hautarekisteriin merkitsemättä haudan hallinta-aika. Nyt se merkitään jokaiselle
haudalle käytettävissä olevien tietojen mukaan.
Vuonna 1929 piispainkokous antoi malliohjesäännön seurakuntien hautausmaita varten.
Tätä ennen ei haudan hallinta-ajasta ole ollut ohjeita tai määräyksiä. Malliohjesäännössä
haudat jaettiin yksityishautoihin ikuisesti tai määräajaksi sekä yhteisiin hautoihin eli ns.
linjahautoihin.
Haudan hallinta-aikaa koskevat säännökset tulivat kirkkolakiin vasta vuonna 1954.
Vuonna 1973 kirkkohallitus suositteli, että ainaishautojen luovuttaminen lopetetaan ja
hautapaikkaoikeus myönnetään kerrallaan korkeintaan 50 vuodeksi. Yleiskirjeen mukaan
seurakunnan hautausmaan ohjesääntöä tuli tältä osin muuttaa. Vuonna 1993
ainaishauta poistettiin kirkkolaista eli käytännössä ikuisen hautapaikan luovuttaminen
kiellettiin.
Edellä esitetyn mukaisesti kaikkia ennen vuotta 1929 luovutettuja hautoja on pidettävä
ainaishautoina eli haudan hallinta-aika on voimassa niin pitkään, kuin hauta on
rauhoitetun hautausmaan osana. Vuodesta 1929 alkaen on haudan hallinta-aika
määräytynyt hautaustoimen ohjesäännön mukaan, jos sellainen on ollut käytössä.
Vuonna 1973 on kirkkohallitus ohjeistanut seurakuntia luopumaan ikuisten
hautapaikkojen luovuttamisesta (Kirkkohallituksen ohjeita ja tiedotuksia n:o 30/1973).
Tuolloin on myös annettu uusi hautaustoimen malliohjesääntö, jonka mukaiseksi
seurakuntien on pitänyt ohjesääntönsä muuttaa.
Koska alueseurakunnissa ei hautakirjanpitoon ole tehty merkintää haudan hallintaajasta, on haudalle merkittävä hallinta-aika määriteltävä haudan luovutushetkellä
voimassa olevien lakien ja/tai hautaustoimen ohjesääntöjen sekä muun käytettävissä
olevan dokumentin mukaan.
Sammatin seurakunta:
Hautausmaan ohjesääntö 1988:
5§ ”Hautapaikkaoikeus luovutetaan määräajaksi lunastettuihin sukuhautoihin eli Bhautoihin enintään 50 vuodeksi ja kertahautoihin eli C-hautoihin siksi ajaksi, kunnes
terveydenhoitosäännökset sallivat uudelleen hautaamisen.”
Vanhempaa hautaustoimen ohjesääntöä, jossa ainaishautaa ei enää ole vaihtoehtona, ei
ole löytynyt. Sammatin seurakunnan arkistosta ei löydy 1970-luvun eikä vanhempia
kirkkoneuvoston eikä –valtuuston pöytäkirjoja. Näin ollen hautaustoimen ohjesääntöjä
koskevia päätöksiä ei löydy.
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Sammatin seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa 31.5.1981 (4§) on päätetty
hautapaikkamaksuista. Samaan pykälään on kirjattu, että ”hautapaikat myydään 25
vuoden ajaksi.” Tästä voidaan päätellä, että ainakaan 1981 ja sen jälkeen ei ikuisia
hautapaikkoja ole luovutettu. Toisaalta ei voida päätellä, miten pitkään on noudatettu
25 vuoden hautaoikeutta. Luultavasti Sammatissa on vuosien 1973 ja 1981 välissä
päivitetty hautaustoimen ohjesääntö malliohjesäännön 1973 mukaiseksi, mutta mitään
dokumenttia ei asiasta löydy.
Karjalohjan seurakunta
Hautausmaan ohjesääntö 1973:
5§ ”Hautapaikkaoikeus luovutetaan vain määräajaksi lunastettuihin sukuhautoihin eli Bhautoihin enintään 50 vuodeksi ja kertahautoihin eli C-hautoihin siksi ajaksi, kunnes
terveydenhoitosäännökset sallivat uudelleen hautaamisen.”
Vanhempaa hautaustoimen ohjesääntöä, jossa ainaishautaa ei enää ole vaihtoehtona, ei
ole löytynyt. Karjalohjan seurakunnan arkistosta löytyi vuoden 1973 malliohjesäännön
mukainen hautaustoimen ohjesääntö, jossa on Karjalohjan seurakunnan leimaukset.
Helsingin hiippakunnan tuomikapitulin arkistosta ei löydy yhtään vahvistettua
hautaustoimen ohjesääntöä. Voitaneen lähteä oletuksesta, että Karjalohjalla on
noudatettu malliohjesäännön 1973 mukaista hautausmaan ohjesääntöä.
Edellisen perusteella hautakirjanpitoon on haudan hallinta-aika merkittävä seuraavasti:
Sammatin hautausmaa

ennen vuotta 1929 luovutetut haudat, ikuinen hautaoikeus

1929-1980 luovutetut haudat, ikuinen hautaoikeus, ellei muuta merkintää löydy

1981-2008 luovutetut haudat, hautaoikeus 50 vuotta, ellei muuta merkintää
löydy

2009- luovutetut haudat, hautaoikeus 30 vuotta
Karjalohjan hautausmaa

ennen vuotta 1929 luovutetut haudat, ikuinen hautaoikeus

1929-1972 luovutetut haudat, ikuinen hautaoikeus, ellei muuta merkintää löydy

1973-2012 luovutetut haudat, hautaoikeus 50 vuotta, ellei muuta merkintää
löydy

2013- luovutetut haudat, hautaoikeus 30 vuotta
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Sammatin ja Karjalohjan hautausmaiden hautakirjanpitoon
hautojen hallinta-ajat merkitään nyt edellä esitetyn mukaan. Jos arkistoista myöhemmin
löytyy yleisiä tai hautakohtaisia dokumentteja, joiden perusteella voidaan päätellä
hautaoikeuden pituus edellä esitetystä poikkeavaksi, tehdään hautakirjanpitoon
hautaoikeutta koskevat muutokset ilman eri päätöstä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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KARJALOHJAN KIVIKIRKON LUMIESTEIDEN ASENNUSURAKKA
Talousarviossa on kuluvalle vuodelle varattu Karjalohjan kivikirkon lumiesteiden
asennukseen 13 000 euron määräraha.
Kirkon vesikaton nykyiset lumiesteet eivät toimi toivotulla tavalla. Lumi ja jää
purkautuvat esteen yli pudoten kulkuväylille aiheuttaen vakavan vaaran.
Nykyiset lumiesteet korvataan uusilla korkeammilla ritilälumiesteillä ja entiset lumiesteet
siirretään lappeen puoliväliin tasaamaan lumikuormaa. Myös matalan osan sekä
kellotornin lappeille asennetaan lumiesteet.
Asennustyössä joudutaan käyttämään erikoishenkilönostinta, koska kirkon
etelänpuoleiselle sivustalle ei pääse normaalilla autonosturilla kapean portin vuoksi.
Asennustyöstä pyydettiin tarjoukset viideltä (5) asennusliikkeeltä.
Määräaikaan, 28.2.2014 klo 14 mennessä, tarjouksen jättivät seuraavat asennusliikkeet:
1. Pelti-Saari Oy
2. Vesivek Uusimaa Oy
3. Lohjan Peltiasennus

_

Hintoihin sisältyy alv 24 %.
Halvimman tarjouksen jätti Pelti-Saari Oy.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. toteaa saadut tarjoukset
2. päättää antaa Karjalohjan kivikirkon vesikaton lumiesteiden asennuksen PeltiSaari Oy:n tehtäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Risto Hämäläinen on valittu Espoon seurakuntayhtymän hallintojohtajaksi ja hän on
ottanut viran vastaan 1.3.2014 alkaen. Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto on
myöntänyt Risto Hämäläiselle virkavapautta ko. viran koeajaksi 1.3.-31.8.2014.
Virkavapaus on osittainen ajalla 1.3.-31.5.2014 siten, että Hämäläinen hoitaa Lohjan
seurakunnan hallintojohtajan virkaa 20 %:n osuudella (KN 14.1.2014/§8).
Lohjan seurakunnan hallintojohtajan virka vapautuu 1.9.2014, mikäli Risto Hämäläinen
ei palaa hoitamaan virkaa.
Hallintojohtajan viran täyttöprosessi on syytä käynnistää mahdollisimman pian, jotta
uusi hallintojohtaja voisi aloittaa virassa syyskuun alussa. Valintapäätös on tehtävä
ehdollisena siihen saakka, kunnes viran vapautuminen varmistuu.

Viran haettavaksi julistaminen
KL 10 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä.
Hallintojohtajan kelpoisuusvaatimukset ja tehtävät määritellään Lohjan seurakunnan
kirkkoneuvoston ohjesäännössä sekä tukipalveluiden johtosäännössä. Hallintojohtajan ja
luottamuselinten välisistä suhteista määrätään kirkkolaissa. Hallintojohtajan valinnasta
päättää kirkkovaltuusto.
Hallintojohtajan kelpoisuusvaatimuksena ovat tukipalveluiden johtosäännön 6 §:n
mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, riittävä seurakuntaelämän sekä kirkon ja muiden
julkisyhteisöjen hallinnon tuntemus ja hyvät johtamistaidot. Lisäksi edellytetään KJ
4a§:n mukaista kielitaitoa, mikä tarkoittaa erinomaista suomen kielen suullista ja
kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen ymmärtämisen taitoa. Virkaan valittavan
on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.
Hallintojohtajan tehtävänä on Lohjan seurakunnan tukipalveluiden johtosäännön 6 §:n
mukaan
1. huolehtia kirkkoneuvoston ohjesäännössä hallintojohtajan vastuulle määrätyistä
tehtävistä
2. johtaa, valvoa, suunnitella ja kehittää seurakunnan talous- ja hallintopalvelujen
kokonaisuutta ja tehdä niitä koskevia esityksiä kirkkoneuvostolle,
3. toimia tukipalveluiden johtavien viranhaltijoiden ja taloustoimiston henkilökunnan
esimiehenä sekä vastata tukipalveluiden kokonaisuuden johtamisesta ja
kehittämisestä yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa
4. laatia ehdotus seurakunnan talousarvioksi, toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä
tilinpäätökseksi
5. vastata kirkkoneuvoston ja valtuuston kokousten valmistelusta, olla läsnä näiden
toimielinten kokouksissa ja esitellä kirkkoneuvoston ohjesäännössä määritellyt asiat
kirkkoneuvostossa
6. huolehtia siitä, että seurakunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan laillisesti ja
kirkkovaltuuston ja –neuvoston antamia ohjeita ja määräyksiä sekä vahvistettua
talousarviota noudattaen
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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7. huolehtia toimialaansa kuuluvien kirkkoneuvoston päätösten toimeenpanosta
8. valvoa seurakunnan taloudellisia ja oikeudellisia etuja sekä ryhtyä niiden
edellyttämiin toimenpiteisiin, ellei kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä tai muista
säädöksistä muuta johdu,
9. edustaa yhdessä kirkkoherran ja henkilöstöpäällikön kanssa työnantajaa virka- ja
työehtosopimusneuvotteluissa,
10. allekirjoittaa seurakunnan omistamien asuin- ja liikehuoneistojen vuokrasopimukset
sekä tehdä päätökset sopimusten irtisanomisesta ja purkamisesta
11. johtaa seurakunnan hankintatointa sekä sijoitustoimintaa ja vastata sisäisestä
valvonnasta ja riskienhallinnasta
12. olla tarvittaessa läsnä alueneuvostojen ja erikseen perustettujen toimikuntien
kokouksissa ja käyttää niissä puheoikeutta
13. vastata muista kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston tai kirkkoneuvoston
puheenjohtajan hallintojohtajalle uskomista tehtävistä
14. toimia seurakunnan valmiuspäällikkönä
Hallintojohtajan virka kuuluu vaativuusryhmään 701 ja viran peruspalkka on 4.264,88
euroa/kk. Lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista palkanosaa, jonka suuruus on
enimmillään + 15 % peruspalkasta.
Täydellinen hakuilmoitus on tarkoitus julkaista internetissä osoitteissa www.oikotie.fi,
www.evl.fi, www.lohjanseurakunta.fi ja www.mol.fi. Lyhennetyt viiteilmoitukset
julkaistaan Kotimaassa ja Helsingin Sanomissa. Ilmoitusluonnos on esityslistan liitteenä.

Rekrytointiprosessin aikataulu
Rekrytointiprosessissa ehdotetaan edettäväksi seuraavassa aikataulussa:


vko 11-12: hakuilmoitus julkaistaan internetissä ja sanomalehdissä



17.4.2014: hakuaika päättyy



22.4.2014: valintatyöryhmä käy läpi hakemukset ja päättää haastatteluun
kutsuttavat



28.4.2014 (varapäivä 29.4.2014): haastattelut



vko 19-20: soveltuvuusarvioinnit ja työryhmän esitys



20.5.2014: käsittely kirkkoneuvostossa



3.6.2014: valintapäätös kirkkovaltuustossa
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Viran täyttöä valmisteleva työryhmä
Hallintojohtajan viran täytön valmistelua varten on tarkoituksenmukaista perustaa
työryhmä, jonka tehtävänä on rekrytointiprosessin läpivieminen ja ehdotuksen
tekeminen valittavaksi esitettävästä henkilöstä. Työryhmään esitetään valittavaksi
viranhaltijoista kirkkoherra Juhani Korte ja henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma sekä 2-3
luottamushenkilöä.
LIITE

1

Hallintojohtajan viran hakuilmoitus

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. käynnistää hallintojohtajan viran täyttämisprosessin
2. nimittää työryhmän, jonka tehtävänä on hallintojohtajan rekrytointiprosessin
läpivieminen
3. käsitellä hallintojohtajan valinnan kirkkoneuvostossa siten, että yhteinen
kirkkovaltuusto voi tehdä valinnan 3.6.2014

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1. käynnistää hallintojohtajan viran täyttämisprosessin
2. nimittää työryhmään kirkkoherra Juhani Kortteen ja henkilöstöpäällikkö Katri
Lahtiluoman lisäksi Paul Packalénin, Kirsi Oksasen ja Kaisa Niskalan, joidenka
tehtävänä on hallintojohtajan rekrytointiprosessin läpivieminen
3. käsitellä hallintojohtajan valinnan kirkkoneuvostossa siten, että kirkkovaltuusto
voi tehdä valinnan 3.6.2014.
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Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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50. – 51. HENKILÖSTÖASIOITA
52.

JOHTAVAN VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJA AILA LEIKOLAN
IRTISANOUTUMINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISEN JOHDOSTA
Johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Aila Leikola on toimittanut kirkkoneuvostolle
6.3.2014 päivätyn irtisanoutumisilmoituksen:

IRTISANOUTUMINEN
Sanon itseni irti johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan virasta 1.9.2014 lukien
eläkkeelle siirtymistä varten.
Lohjalla 6.3.2014
Aila Leikola

Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi johtavan varhaiskasvatuksen ohjaaja Aila
Leikolan irtisanoutumisen 1.9.2014 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
53.

11.3.2014

§

Sivu

53

68

LOHJAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013
Vuoden 2013 tilinpäätös on seurakuntarakenteen muutoksen johdosta laajentuneen
Lohjan seurakunnan ensimmäinen tilinpäätös.
Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, toteutumavertailut ja tilinpäätöksen
liitetietoineen. Varsinaisen tasekirjan lisäksi, joka on julkinen asiakirja, on tehty ns. taseerittelyt, jotka eivät ole julkisia. Tämän esityksen liitteenä on tasekirjan numeraalinen
osuus, Lohjan seurakunnan toimintakertomus tuodaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi
huhtikuun kokoukseen.
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 €.
LIITE

3

Lohjan seurakunnan tilinpäätös 1.1.-31.12.2013
(erillinen)

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ja allekirjoittaa Lohjan seurakunnan vuoden 2013
tilinpäätöksen.
Käsittely:
Kokouksen jäsenille jaettiin alla oleva asiakirja vuoden 2013 tasekirjaan täsmennykset /
korjaukset.

Täydennyksiä ja virheiden korjauksia vuoden 2013 tilinpäätökseen


Sivu 8, kohta 1.6. Investoinnit: Vuoden 2013 investointiohjelma määriteltiin
rakennemuutoksen johdosta mm. suunnitteluun käytettävissä olleen ajan
puutteen vuoksi suppeaksi, budjetoidun kokonaismäärän ollessa 230.000 €.
Investointimenojen toteutuma oli kaikkiaan 158.833,34 € (148.822,89 €), kun
investointilaskelmasta poistetaan käyttöomaisuuden myynnistä kertynyt
kertakohtainen myyntitulo 4.541,08 € ja investointilaskelmassa tuottona näkyvä
Karjalohjan alueseurakunnan keskeneräisistä töistä poistettu 26.828,41 euroa
(Karjalohjan kivikirkon ikkunat ja tuolit). Kyseinen summa on kirjattu
vuosikuluksi, rahoituslaskelman täsmäyttämisestä johtuen kirjaus on tehty
investointien kautta.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Kirkkoneuvosto
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__________________
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Suurimpana vaikuttavana tekijänä investointiohjelman alhaiseen toteutumaan oli
Kärkölän kirkkoon vuodelle 2013 suunniteltujen korjaustöiden lykkääntyminen
kirkon omistussuhteisiin liittyvien kysymysten vuoksi. Kärkölän kirkon
korjaustöihin oli investointisuunnitelmassa varattu 50.000 €.
Sivu 12, kohta 2.1 Tuloslaskelma: Sijoitusten arvonpalautusta
kirjattiin yhteensä 60.524,54 €. Kun vielä huomioidaan muut
rahoitustuotot ja kulut, tuli vuosikatteeksi 1.015.226,45 €. Poistot
huomioiden tilikauden tulokseksi tuli 480.756,06 €.
Sivu 43, taulukko Aineelliset hyödykkeet: korvattu päivitetyllä taulukolla ja
lisätty teksti: ”Vuodelle 2013 kirjattiin lisäpoistoja kaikkiaan 15.071,69 €. Lisäpoistot
toteutettiin kertapoistoina osana Lohjan seurakunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden
poistosuunnitelman yhtenäistämistä, jossa Lohjan seurakuntaan liitettyjen seurakuntien
poistosuunnitelmissa olleiden rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden, koneiden
ja kaluston sekä hautausmaiden poistoajat yhtenäistettiin”.
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja
RakenKiinteät ra- Koneet ja
vesialueet nukset
kenteet ja kalusto
laitteet

Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Suunnitelman mukaiset poistot
Lisäpoistot
Poistamaton hankintameno 31.12.
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.





2548987,17

7972652,5
17400,76

172339,16

154575,92

Hautausmaat

Ennakko- Yhteensä
maksut ja
kesk. er.h

2703273,2
136183,02

4204,70

336,38
571252,49
341324,88
5773,16
2544782,47 8213871,33

-4343,90
15758,40
2170,47
150066,39

-566908,59
57399,60 191939,38
832,62
6295,44
96343,70 2074312,81

2544782,47 8213871,33

150066,39

96343,70 2074312,81

26828,41 13578656,4
36619,05 190202,83
0
26828,41
31369,49
0
606422,26
15071,69
36619,05 13115995,8
0
0
36619,05 13115995,8
0
0

Sivu 47, kohta 5. Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat: Arvioitua
alhaisemmat kulutoteutumat:
Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot -23,6 %
Vuokrakulut – 2%
Taseessa edellisiltä vuosilta kertynyt 5.985,77 € alijäämä kasvoi näin ollen
13.342,74 € tasolle.
Sivu 49 Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston tase: Vaihdettu oikea
raporttipohja tilalle

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Ulkoinen
01.01.2013 31.12.2013
_______________________________________________________________________
__
Alkusaldo
Kauden
Vuoden
saldo
alusta
_______________________________________________________________________
_
HAUTAINHOITORAHASTON TASE
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet
458.366,94
458.366,94
SIJOITUKSET
458.366,94
458.366,94
PYSYVÄT VASTAAVAT
458.366,94
458.366,94
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
188.583,87
52.977,84
241.561,71
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Muut saamiset
160.396,85
-160.396,85
Siirtosaamiset
1.609,59
407,26
2.016,85
Lyhytaikaiset saamiset
162.006,44
-159.989,59
2.016,85
Rahat ja pankkisaamiset
446.317,31
178.407,41
624.724,72
Saamiset
608.323,75
18.417,82
626.741,57
VAIHTUVAT VASTAAVAT
608.323,75
18.417,82
626.741,57
VASTAAVAA
1.255.274,56
71.395,66
1.326.670,22

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
114.936,73
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
268.976,34
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot
792.297,26
Pitkäaikainen vieras pääoma
792.297,26
Lyhytaikainen vieras pääoma
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

122.293,70

-7.356,97

214.503,42

54.472,92

721.855,67

70.441,59

721.855,67

70.441,59

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Saadut ennakot
149.671,29
Muut velat
788,60
Lyhytaikainen vieras pääoma
150.459,89
VIERAS PÄÄOMA
942.757,15
VASTATTAVAA
1.326.670,22

§

Sivu

136.762,18

12.909,11

59.859,59

-59.070,99

196.621,77

-46.161,88

918.477,44

24.279,71

1.255.274,56

71.395,66

Sivu 52, 6. Luettelo käytetyistä tilikirjoista ja tositelajeista: lisäys kohtaan
tositelajit: muistiotositteet 90001Sivu 45, lisätty erittely poistoeroista

Poistoero 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Poistoero 31.12.

2013
1.352.466,27
56.983,89
1.409.450,16

Täsmennyksien ja korjauksien jälkeen Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto allekirjoitti
tilikauden 1.1.-31.12.2013 tasekirjan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Vuoden 2013 tasekirja hyväksyttiin esitetyin muutoksin.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 2/2014
Selvityksenä kuluvan vuoden taloudellisesta tilanteesta on ohessa toteutumavertailu
(liite 4)
28.2.2014 mennessä, jossa vertailutietona ovat kuluvan vuoden talousarvion luvut,
joihin toteutumaa verrataan sekä euroina että prosentteina. Toimintatuottojen
toteutuma on 10,3 % ja toimintakulujen toteutuma 13,3 %.
Kulutoteumien osalta seuraavia huomioita:
 Henkilöstökulut 14,8 %
 Palvelujen ostot 12,3 %
 Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 10,1 %
Toisena yhteenvetona on toteutumavertailu jossa vertailutietona ovat vuosien 2014 ja
2013 toteutumaluvut.
Kolmantena on yhteenveto verotulojen kertymisestä vuoden 2 ensimmäisen kuukauden
osalta (liite 6). Kaikissa verotuloissa on lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan
yhteensä n. 19,45 % (ansiotuloverojen lisäystä 15,4 % ja yhteisöverojen osalta lisäystä
97,9 %). Viime vuoden lopulla tehtiin verontilitysjärjestelmän muutos, jossa jälkiverojen
tilitys kahdessa erässä muutettiin siten, että ensimmäinen erä maksettiin jo joulukuussa
2013 ja toinen erä helmikuussa 2014. Tilitysjärjestelmän muutoksesta huolimatta
tammikuun verotilitys oli kuitenkin 818.384 €.
Neljäntenä on rahoituslaskelma 28.2.2014 mennessä (liite 7). Sen mukaan kassavarojen
muutos/ lisäys on 639.783,08 €.
Vuodelle 2014 suunniteltujen investointien kokonaissumma on 411.000 € josta on
28.2.2014 mennessä toteutunut ainoastaan 952,56 €.
LIITTEET

4
5
6
7

Toteumavertailu
Toteumavertailu 2014, 2013
Verotulojen kertymä
Rahoituslaskelma

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta
2/2014.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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LOHJAN SEURAKUNNAN TOIMITILOJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA OHJEISTUS
Lohjan seurakunnan voimassaoleva toimitilojen vuokrausta koskeva hinnasto on
hyväksytty Lohjan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa
12.10.2010. Hinnastoa tarkennettiin edelleen yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa
19.5.2011 ja tuolloin todettiin, että hinnaston liitteeksi laaditaan tarkempaa ohjeistusta
tilojen käyttöön liittyen.
Seurakunnan eri toimitiloja käyttävät seurakunnan työalojen lisäksi lukuisat muut
järjestöt ja yhteisöt, joiden kanssa on vuosikymmenten varrella muotoutunut erilaisia
toimintatapoja ja määrittelyjä tilojen vuokrauksen suhteen. Toimitilojen käyttöä
koskevan ohjeistuksen laatimisprosessi on aloitettu vuoden 2011 syksyllä tavoitteena
selkeyttää toimitilojen käyttöön liittyviä menettelyjä.
Liitteenä olevan ohjeluonnoksen perusjaotteluna on tilaisuuksien jakaminen kahteen
kategoriaan: omiin tilaisuuksiin, joista ei peritä maksuja (kategoria A) ja maksullisiin
ulkopuolisten tahojen järjestämiin tilaisuuksiin (kategoria B). Näiden kategorioiden
sisällä on tarkempaa määrittelyjä menettelyistä erilaisten toimijoiden suhteen.
Ohjeistuksen eräänä tavoitteena on myös tehostaa seurakunnan toimitilojen käyttöä ja
edistää toiminnan suunnitelmallisuutta seurakuntatiloissa sähköisen varausohjelman
käytön tehostamisen ja tarkentamisen kautta. Tähän liittyen seurakunnan työalojen
tehtävänä on vuodenkierrossa syksyisin suunnitella ja tehdä omaan toimintaansa
liittyvät tarvittavat tilavaraukset tulevalle vuodelle jo mahdollisimman hyvissä ajoin
ennen vuoden alkua, jotta taloustoimistossa voidaan palvella laadukkaasti ja tehokkaasti
seurakunnan ulkopuolisia tilojen käyttäjiä.
Ohjeluonnoksen laatimisen yhteydessä on pyydetty alueseurakuntia toimittamaan tietoja
omista käytännöistään toimitilojen käyttöön luovuttamisen ja hinnoittelun osalta.
Ohjeistuksen käyttöönoton yhteydessä on tarkoitus tarkistaa myös toimitilojen
vuokrahinnoittelua joiltakin osin, esim. Pyhän Laurin kirkon vuokrataso pääsymaksullisiin
tilaisuuksiin on tehdyn vertailun perusteella jossakin määrin alihinnoiteltu.
LIITTEET

8
9
10

Luonnos toimitilojen käyttö koskevaksi ohjeeksi
Toimitilahinnasto
Luonnos alueseurakuntien toimitilahinnastosta

Hallintojohtajan päätösesitys
Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun
koskevasta ohjeistuksesta.

Lohjan

seurakunnan

toimitilojen

käyttöä

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun toimitiloja koskevasta ohjeistuksesta.
Keskustelun päätteeksi kirkkoneuvosto päätti pyytää alueneuvostojen lausunnon
toimitilojen käytöä koskevasta ohjeistuksesta viimeistään 31.5.2014 mennessä
kirkkoherralle jatkovalmistelua varten.

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

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

varten
kirkon

KVJ 2: 1 §
Vaalit
toimittaa
vaalilautakunta,
jonka
kirkkovaltuusto
tai
seurakuntaneuvosto valitsee viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona
seurakuntavaalit toimitetaan. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto
nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Vaalilautakunta valitsee
ensimmäisessä
kokouksessaan
itselleen
varapuheenjohtajan.
(12.5.2005/239/2006)
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta
jaetaan äänestysalueisiin. Tällöin vaalilautakuntaan on valittava niin monta
jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 8 luvun 6 §:n 2
momentin mukaisesti päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on
huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto
valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostosta
on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnasta säädetään.
(12.5.2005/239/2006)

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa keskusvaalitoimikunnan, jonka
tehtävänä on seurakuntayhtymän seurakuntien puolesta hyväksyä
toimenpidesuunnitelma
ja
aikataulu
seurakuntavaalien
toimeenpanemiseksi, huolehtia kirkon vaalijärjestyksessä tarkoitettujen
kuulutusten ja ilmoitusten laatimisesta ja tietoon saattamisesta sekä
muutoinkin avustaa seurakuntien vaalilautakuntia vaalien yhtenäisessä
toteuttamisessa. Kuulutukset ja ilmoitukset, joista on ilmoitettava lehdessä
tai jotka on lehdessä julkaistava, voidaan, ellei kirkkolain 3 luvun 5 §:stä
muuta
johdu,
saattaa
seurakuntien
jäsenten
tietoon
myös
yhteiskuulutuksina. (7.11.1997/ 348/1998)
Seurakunnan
laajentumisen
seurauksena
on
tarkoituksenmukaista
nimetä
vaalilautakunta jo kirkkovaltuuston vuoden ensimmäisessä kokouksessa, jotta se voi
aloittaa työskentelyn jo keväällä. Tämän lisäksi on tarkoituksenmukaista, että valtuusto
päättää jakaa seurakunnan äänestysalueiksi vanhan seurakuntajaon mukaisesti.
Äänestysalueiksi tulisivat kantaseurakunta, Karjalohjan-, Nummen-, Pusulan ja
Sammatin alueseurakunnat; yhteensä viisi äänestysaluetta. Äänestysalueiden
jakomahdollisuus varmistui esittelijälle 4.3.2014.
Vaalin käytännön toteutuksen kannalta selkeintä, että kantaseurakunnan jaostoon
nimetään vähintään neljä jäsentä ja varajäsentä, sekä muihin eli alueseurakuntien
jaostoihin vähintään kolme jäsentä ja varajäsentä. Alueneuvostojen on hyvä valmistella
asia keskuudessaan, koska he tuntevat parhaiten paikalliset olosuhteet. Tämän lisäksi
kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 3/2014 on ohjeistettu vaalilautakunnan jäsenten
esteellisyydestä, joka on ensiarvoisen tärkeätä huomioida vaalilautakuntaa asetettaessa.
Yleiskirje on liitteenä. Kirkkoherraa ei tarvitse erikseen nimetä koska hän kuuluu siihen
säädösten mukaan virkansa puolesta. Vaalilautakunnalle on myös hyvä kutsua sihteeri.
LIITE 11

Yleiskirje 3/2014

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. antaa alueseurakuntien alueneuvostoille esityksen tiedoksi, jotta ne voivat
valmistautua esittämään omat jäsenensä vaalilautakuntaan kirkkovaltuuston
kokouksessa.
2. esittää kirkkovaltuustolle päätettäväksi, että Lohjan seurakunta jaetaan yhteensä
viideksi eri äänestysalueeksi: kantaseurakunta, Karjalohja, Nummi, Pusula ja
Sammatti,
3. että Lohjan seurakunnan vaalipäivä on 9.11.2014,
4. että kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan,
5. vähintään neljä jäsentä ja varajäsentä kantaseurakunnasta,
6. vähintään kolme jäsentä ja varajäsentä jokaisesta eri alueseurakunnista ja
7. kutsua vaalilautakunnan sihteeriksi hallintosihteeri Päivi Kesälän.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
57.

11.3.2014

§

Sivu
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LAUSUNTO KAPPALAINEN ERKKI KUUSANMÄEN VIRKAVAPAUSANOMUKSEEN
Kappalainen Erkki Kuusanmäki on valittu Espoonlahden seurakunnan kappalaisen
virkaan. Hän ottaa viran vastaan 1.8.2014. Viran täytössä noudatetaan kuuden
kuukauden koeaikaa. Erkki Kuusanmäki anoo Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta
virkavapautta nykyisestä virastaan Espoonlahden seurakunnan kappalaisen viran
koeajalle 1.8.2014 - 31.1.2015.
Kirkkojärjestyksen (KJ 6:8-9§) mukaan seurakunnan papinvirkojen yli kahden
kuukauden mittaisista virkavapauksista päättää tuomiokapituli. Kun seurankunnan
papinviran haltija pyytää tuomiokapitulilta virkavapautta kahta kuukautta pidemmäksi
ajaksi muun kuin sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi, hänen on liitettävä
hakemukseensa kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston lausunto.
Koska Erkki Kuusanmäen nykyinen virka sijoittuu Nummen alueseurakuntaan,
kirkkoherra on pyytänyt Nummen alueseurakunnalta lausunnon viransijaisuudesta
kirkkoneuvoston käsittelyä varten. Lausunnossaan (5.3.2014/§7) Nummen alueneuvosto
1)

puoltaa virkavapauden myöntämistä Erkki Kuusanmäelle ja

2)
pyytää kirkkoneuvostoa ryhtymään välittömästi tarvittaviin toimiin, jotta
aluekappalaisen viransijaiseksi saadaan ajallaan aluetyöstä kiinnostunut ja motivoitunut
työntekijä, jotta viranhoitoon ei tule katkosta.
Lohjan seurakunnassa on noudatettu linjausta, jonka mukaisesti harkinnanvaraista
virkavapautta on myönnetty koeajaksi (enintään 6 kuukautta), kun viranhaltija siirtyy
toisen työantajan palvelukseen vakituiseen virkasuhteeseen
LIITE Erkki Kuusanmäen lausuntopyyntö
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää puoltaa virkavapauden myöntämistä kappalainen Erkki
Kuusanmäelle ajalle 1.8.2014 – 31.1.2015 Espoonlahden seurakunnan kappalaisen viran
koeaikaa varten.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

§

11.3.2014

Sivu
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58.

LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

59.

ILMOITUSASIOITA
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:








Kirkkohallituksen yleiskirjeet 5-7/2014
Liite 12-14
Karjalohjan alueseurakunnan pöytäkirja 1/2014
Liite 15
Pusulan alueseurakunnan pöytäkirja 1/2014
Liite 16
Nummen alueneuvoston pöytäkirja 1/2014
Liite 17
Svenska direktionen protokoll 1/2014
Liite 18
Espoon hiippakunnan päätökset 4.3.2014 ja myönnetyt arvonimet
Liite 19
Sammatin alueseurakunnan pöytäkirja 1/2014
Liite 20

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

60.

11.3.2014

§

Sivu
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KARJALOHJAN ALUENEUVOSTON JÄSENEN ERONPYYNTÖ
Karjalohjan alueneuvoston jäsen Minna Lehtonen on jättänyt eronpyyntönsä
sähköpostilla 13.1.2014.
Karjalohjan alueneuvosto on käsitellyt asian 16.2.2014 kokouksessaan ja päättänyt
yksimielisesti ilmoittaa erosta Lohjan seurakunnan kirkkoneuvostolle ja nimetä
seuraavassa alueneuvoston kokouksessa uuden jäsenen ja antaa asia edelleen
kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston päätettäväksi.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedoksi Karjalohjan alueneuvoston jäsenen Minna Lehtosen
eronpyynnön ja
2. esittää Lohjan seurakunnan kirkkovaltuustolle valita tilalle uuden jäsenen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

61.

MUUT ASIAT
Ei muita asioita.

62.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään
pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

