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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra Juhani Korte toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja piti alkuhartauden. Laulettiin
virsi no 454.
Käytiin esittelykierros.

2.

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 läsnäolijat ja kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksyttiin asioiden käsittelyjärjestys.

3.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita pöytäkirjantarkistajiksi Simo Jouhi ja Maarit Makkonen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Simo Jouhen ja Maarit
Makkosen.
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NELJÄN MONITOIMILAITTEEN UUSIMINEN
Lohjan seurakunnassa päättyy 14.2.2015 neljän monitoimilaitteen vuokrasopimukset.
Laitteet sijaitsevat Lohjan seurakuntakeskuksessa, Perheasiain neuvottelukeskuksessa,
Sammatissa ja Karjalohjalla. Kaikki laitteet ovat ns. nelivärimonitoimilaitteita, lukuun
ottamatta Sammatissa olevaa laitetta, joka on mustavalkoinen.
Tarjouksia uusista vastaavista tai hieman tehokkaammista laitteista on pyydetty Lohjan
Benecan Oy:ltä (Canon), Document House Oy:ltä (Xerox) Documentus Oy:ltä
(KonicaMinolta), OIF Oy:ltä (Xerox) ja OutsourceIT Oy:ltä (Ricoh).
Oheisessa liitteessä on lähetetty tarjouspyyntö.
Oheisissa liitteissä on myös yhteenveto tarjouksista huolto- ja asennushintoineen
laskettuna 48 kk:n vuokrasopimusajalla, sekä vertailua koneiden ominaisuuksista.
Tarjouksiin voi tutustua yksityiskohtaisemmin kokouksessa.
Laitteiden eri ominaisuuksia vertailtua on tultu siihen tulokseen, että laite esitetään
hankittavaksi Benecan Oy:n tarjouksen mukaisesti ja hankittaviksi laitteiksi yksi Canon
ADV C2230i laite (sijoituspaikka Lohjan seurakuntakeskus) ja 3 Canon ADV C220i laitetta
(sijoituspaikat Sammatti, Karjalohja ja PANK) 48 kk:n sopimuksella. Perusteluina
voidaan mainita mm. laitteen ominaisuuksien sopivuus käyttötarkoitukseen, Lohjan
kirkkoherranvirastossa on kaksi saman merkkistä monitoimilaitetta (käyttäjille tuttu
käyttöliittymä) ja että huolto löytyy paikkakunnalta. Laitteista on pyydetty myös Espoon
seurakuntayhtymän tietohallinnon mielipide ja myös he ovat päätyneet suosittamaan
Canonin hankintaa. (Espoon seurakuntayhtymän tietohallinto vastaa mm. verkkoon
kytkettävien laitteiden asennuksista.) Benecan Oy:n tarjous on myös
kokonaiskustannuksiltaan edullisin.
LIITTEET

1

Tarjouspyyntö

2

Tarjousvertailu

Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
että Lohjan seurakunta vuokraa neljä monitoimikonetta Benecan Oy:n tarjouksen
mukaisesti siten, että vuokra-aika on 48 kk. Vuokrattavat laitteet ovat 1 kpl Canon ADV
C2230i (vuokra 85 €/kk + huoltosopimus A4 värisivut 4,1 snt/kpl, A4 mustavalkosivut
0,42 snt/kpl + toimitus 75 €, alv 0 %) ja 3 kpl Canon ADV C2220i (vuokra 64 €/kk +
huoltosopimus A4 värisivut 4,1 snt/kpl, A4 mustavalkosivut 0,42 snt/kpl + toimitus 75 €,
alv 0 %).
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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NORDKALK OY AB:N JA LOHJAN SEURAKUNNAN VÄLINEN
MAANVUOKRASOPIMUS
Lohjan seurakunnalla ja Nordkalk Oy Ab:lla on ollut voimassa vuodesta 2003 lukien
maanvuokrasopimus, jolla Lohjan seurakunta on vuokrannut Nordkalkin käyttöön
kaivoksen apualueeksi noin 59.000 m2 suuruisen maa-alueen Tytyrin kaivosalueella
(tontit 444-5-203-2 ja 444-466-1-30). Kyseisen alueen pääasiallinen käyttötarkoitus on
sopimuksessa ollut kalkkikiven ja sivukiven louhiminen tuotantokäyttöön. Koska on
ilmennyt tarvetta laajentaa alueen käyttötarkoitusta ja lisätä alueen rakennusoikeutta,
on sopimusta ollut tarpeen täsmentää erityisesti vuokran määrän osalta.
Vuokrasopimuksen tarkistamisesta neuvoteltiin kesän ja syksyn 2014 aikana ja asia oli
esillä kirkkoneuvostossa 16.9.2014/ §176. Seurakunnan puolelta sopimusluonnosta
valmisteltiin yhdessä seurakunnan avustajana toimineen asiantuntijajuristin kanssa.
Neuvosto ei hyväksynyt esitettyä uutta sopimusta vuokratason osalta (22.500 €/vuosi),
vaan lähetti asian jatkovalmisteluun. Vuokraa pidettiin liian alhaisena ottaen huomioon
muun muassa Lohjan kaupungin mittavat suunnitelmat alueelle rakennettavasta
Elämyskaivosmuseosta. Kaupunki päätti joulukuussa kuitenkin luopua toistaiseksi ko.
hankkeen toteuttamisesta.
Tämän jälkeen asiasta on käyty uudet neuvottelut Nordkalk Oy Ab:n kanssa 8.1.2015 ja
19.1.2015. Lohjan seurakuntaa neuvotteluissa edustivat vt. hallintojohtaja Katri
Lahtiluoma, kirkkoherra Juhani Korte sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Paul
Packalén.
Neuvotteluissa päädyttiin esittämään alueen uudeksi vuokraksi 55.000 euroa vuodessa.
Vuokran tarkistamisen perusteena on maa-alueen käyttötarkoituksen laajentuminen
siten, että aluetta käytetään myös Kone Oyj:n hissien tuotekehitys- ja koetoimintaan.
Lisäksi Lohjan kaupungin suunnitelmissa on edelleen rakentaa uusi katuyhteys Tytyrin
kaivosmuseoon sekä pysäköintialue. Sopimuksen mukaan Nordkalk Oy Ab vuokraa
tarvittavat alueet edelleen Kone Oyj:lle ja Lohjan kaupungille. Lisäksi on sovittu, että jos
rakennusalueena käytettävä maa-ala laajenee tai siihen tulee lisää Nordkalk Oy Ab:n
hyödyntämää rakennusoikeutta, voidaan vuokraa erikseen sopien tarkistaa.
Uusi sopimus on voimassa 31.12.2063 asti.
Alueen tulevaan käyttöön liittyen kirkkoneuvosto on jo aikaisemmin antanut Nordkalk Oy
Ab:lle/Kone Oyj:lle luvan aloittaa hankkeeseen liittyvien hissikuilujen louhintatyöt.
Käydyissä neuvotteluissa sovittiin, että Kone Oyj saa aloittaa myös maanpäälliset
rakennustyöt välittömästi, vaikka uuden sopimuksen voimaantulo hallintokäsittelyn
vuoksi viivästyy. Myös Lohjan kaupungille on annettu lupa aloittaa tien rakentamiseen
liittyvät metsänraivaustyöt välittömästi.

Kirkkolain 14: 4 §:n mukaan kirkonmaan ja seurakunnan kiinteän omaisuuden

vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokraaika on yli 10 vuotta.
Vuokrasopimus allekirjoitetaan tuomiokapitulin päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Uusi
sopimus tulee voimaan allekirjoittamisen jälkeen.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy Nordkalk Oy Ab:n ja Lohjan seurakunnan välisen
maanvuokrasopimuksen
2. alistaa päätöksen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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6. – 9. HENKILÖSTÖASIOITA
10.

MÄÄRÄAIKAISEN DIAKONIAN VIRANHALTIJAN VALINTA
Lohjan seurakunnassa on ollut haettavana Ojamon alueelle sijoittuva kokoaikainen
diakonian virka. Kyseessä on eläköitymisen johdosta vapautunut virka, joka talousarvion
laadinnan yhteydessä päätettiin täyttää määräaikaisena vuoden 2015 osalta.
Avoimesta virasta ilmoitettiin internetissä kirkon rekrytointisivuilla sekä Lohjan
seurakunnan kotisivuilla. Lisäksi Kotimaa-lehdessä julkaistiin lyhennetty ilmoitus.
Lohjan seurakunnassa on haettavana
DIAKONIATYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA
ajalle 1.3 – 31.12.2015
Viran pääasiallisena tehtävänä on diakonian aluetyö Ojamon alueella. Virkaan sisältyy myös
rippikoulutyötä. Lohjan seurakunnan diakoniatyön tiimiin kuuluu yhteensä kahdeksan
diakoniatyöntekijää, joista yksi on johtava diakoniatyöntekijä, sekä diakoniapappi.
Hakijalta edellytetään piispainkokouksen hyväksymää diakoniatyöntekijän tutkintoa tai kirkon
diakoniatyön virkaan kelpoisuuden antavaa AMK- tutkintoa. Eduksi katsotaan hyvät yhteistyö- ja
vuorovaikutustaidot sekä organisointikyky. Ajokortti ja auto ovat tarpeelliset työssä.
Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen (peruspalkka 2273,75 €/kk). Virkaan valitun tulee
esittää nähtäväksi hyväksytty lääkärintodistus terveydentilaistaan sekä KL 6:33 §:n mukainen
rikosrekisteriote. Virka täytetään 1.3.2015 lukien tai sopimuksen mukaan. Valittavan tulee olla
ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.
Hakemukset ansioluetteloineen on oltava perillä viimeistään ma 26.1.2015 klo 15.00
osoitteessa Lohjan seurakunta, PL 49, 08101 Lohja (käyntiosoite Laurinkatu 40) tai sähköpostitse
osoitteessa katja.itamaki@evl.fi.
Lisätietoja antaa johtava diakoniatyöntekijä Katja Itämäki p. 044 3284 301, katja.itamaki@evl.fi.

Määräaikaan mennessä saatiin kuusi hakemusta, joista yksi tuli hakuajan päättymisen
jälkeen. Hakemusten perustella henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin seuraavat
kaksi hakijaa:
- Diakoni Eija Alatalo, Espoo
- TM Jani Kuparinen, Espoo
Haastattelut järjestettiin maanantaina 25.1.2015. Haastattelutyöryhmään kuuluivat
kirkkoherra Juhani Korte, johtava diakonian viranhaltija Katja Itämäki sekä vt.
hallintojohtaja Katri Lahtiluoma.
Haastattelujen perusteella työryhmän yksimielinen näkemys on, että määräaikaiseen
diakonian virkaan parhaiten soveltuu Eija Alatalo. Hän on koulutukseltaan diakoni ja
hänellä on pitkäaikainen työkokemus seurakuntatyöstä erityisnuorisotyön puolelta sekä
myös diakonia- ja päihdetyöstä.
LIITE

7

Hakijayhteenveto ja Eija Alatalon CV
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita Eija Alatalon diakonian virkaan ajalle 1.3.-31.12.2015
2. määritellä viran peruspalkaksi 2273,75 €/kk vaativuusryhmässä 502
3. edellyttää, että ennen valinnan vahvistamista valittu toimittaa työnantajan
nähtäväksi työterveyshuollosta hankitun todistuksen terveydentilaistaan sekä KL
6:33 §:n mukaisen rikosrekisteriotteen
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIRKKONEUVOSTON LAUSUNTO NUMMEN ALUSESEURAKUNTAAN
SIJOITTUVAN V KAPPALAISEN VIRAN ERITYISISTÄ TARPEISTA
Nummen alueseurakuntaan sijoittuva V kappalaisen virka on vapautunut 1.2.2015 lukien
Erkki Kuusanmäen siirryttyä vakinaisesti toisen työantajan palvelukseen. Avointa virkaa
hoitaa tällä hetkellä pastori Heikki Marjanen.
KJ 6:25 §:n mukaan kappalaisen viran tultua avoimeksi tuomiokapitulin on julistettava
virka julkisesti haettavaksi 30 päivän hakuajalla. Hakuajan päätyttyä tuomiokapituli
tekee päätöksen hakijoiden kelpoisuudesta virkaan ja antaa hakijoista seurakunnalle
lausunnon. Tuomiokapituli lähettää seurakunnalle kappalaisen viran
kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden hakemukset ja oman lausuntonsa. Tämän
jälkeen vastuu valinnan valmistelusta siirtyy seurakunnalle. Seurakunta suorittaa
tarvittaessa haastattelut ja päättää mahdollisten näytteiden antamisesta sekä valitsee
viranhaltijan. Valinnan tekee kirkkovaltuusto.
Nummen alueseurakunnan lausunto
Nummen alueseurakunnan alueneuvosto on käsitellyt aluekappalaisen viran täyttöä
kokouksessaan 12.12.2014/§ 64 seuraavasti:
NUMMEN ALUEKAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÖ
Aluekappalainen Erkki Kuusanmäki on irtisanoutunut virastaan 1.12.2014.
Lohjan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 2.12.2014 myöntänyt hänelle eron virastaan, sekä
pyytänyt Espoon tuomiokapitulia ryhtymään toimeen aluekappalaisen viran täyttämiseksi.
Kirkkoneuvosto pyytää Nummen alueseurakunnalta lausuntoa viran erityisistä tarpeista sekä
nimeämään kaksi henkilöä haastatteluryhmään.
Nuorisotyönohjaaja Emilia Kaasinen on alueneuvoston pyynnöstä toimittanut oman lausuntonsa
asiasta (liite 4.).
Puheenjohtajan esitys: Alueneuvosto keskustelee asiasta ja päättää annettavasta lausunnosta
sekä valitsee haastattelijat ja heille varahenkilöt.
Alueneuvoston päätös: Alueneuvosto valitsee haastatteluryhmään Irja Salosen ja Kaisa Aarnion.
Alueneuvosto edellyttää ja esittää, että alueneuvosto voi myös haastatella kaikki ne hakijat, jotka
työryhmä on valinnut haastatteluun.
Alueneuvosto keskusteli aluekappalaisen erityisistä vaatimuksista ja päätti keskustelun pohjalta
laatia lausunnon (liite 5.), joka liitetään pöytäkirjaan.
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Lausunto Nummen aluekappalaisen viran erityistarpeista
Nummen alueseurakunta on vireä ja omaleimainen, maaseutumainen perinteikäs
seurakuntayhteisö, joka on ikä- ja sosioekonomiselta rakenteeltaan monipuolinen. Aluekappalaisen
tulee, kyetäkseen palvelemaan hyvin seurakuntalaisia, olla kiinnostunut juuri aluetyöstä ja sen
organisoinnista sekä innostunut ja sitoutunut siihen.
Jumalanpalvelusyhteisönä Nummen alueseurakunta sitoutuu kirkon tunnustukseen ja Raamatun
mukaiseen julistukseen, sekä meidän Herramme lähetys- ja kastekäskyn noudattamiseen.
Aluekappalainen toimii Nummen alueseurakunnassa yhdessä diakonin, kanttorin,
nuorisotyöntekijän, seurakuntamestarin, emännän, lastenohjaajien sekä muun henkilöstön kanssa.
Tärkeää on sopeutuminen osaksi työtiimiä ja sen lähiesimiehenä toimiminen. Lisäksi
jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia (noin 100 vuodessa) sekä rippikoulua suunnitellaan ja
toteutetaan yhdessä Pusulan alueseurakunnan kanssa säännöllisesti kuukausittain.
Aluekappalaisen tulee ymmärtää viran erityistarpeet, vaatimukset ja työn laaja-alaisuus sekä olla
valmis kohtaamaan monen ikäisiä ja monessa elämäntilanteessa olevia seurakuntalaisia.
Kyetäkseen palvelemaan seurakuntaa ja seurakuntalaisia aluekappalaiselta odotetaan itsenäistä
työotetta, kykyä ja taitoa johtaa alueseurakunnan toimintaa, organisoida, ymmärtää
seurakuntataloutta, johtaa alueneuvoston kokouksia, sekä halua ja kykyä yhteistyöhön ja
toimintaan työyhteisön, seurakuntalaisten, Lohjan kirkkoneuvoston ja Lohjan kirkkovaltuuston,
muiden alueseurakuntien sekä seurakunnan hallinnon kanssa ottaen huomioon Nummen alueen
näkökulman ja erityistarpeet.
Nummen alueseurakunnassa kasvatuksen työala (lapsi- ja perhetyö, varhaisnuorisotyö,
rippikoulutyö ja nuorisotyö) on merkittävässä roolissa, ja aluekappalaisen tuleekin kyetä ja haluta
osallistua työalan suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä nuorisotyöntekijän kanssa.
Aluekappalainen osallistuu Nummen rippikouluun koko sen aikana ja on vastuussa siitä kuten
kirkkolaki määrää.

Viran täytön aikataulu
Tässä kokouksessa kirkkoneuvosto antaa Espoon tuomiokapitulille lausunnon Nummen
alueseurakuntaan sijoittuvan II kappalaisen viran erityisistä tarpeista. Espoon
tuomiokapituli voi julistaa viran haettavaksi aikaisintaan maaliskuun istunnossaan, joka
on 10.3.2015. Virassa on 30 päivän hakuaika. Näin ollen tuomiokapitulin lausunto ja
hakijoiden hakemukset saadaan aikaisintaan kapitulin toukokuun istunnon 26.5.2015
jälkeen. Haastattelut ajoittuisivat siten kesäkuulle. Valinnasta päättää kirkkovaltuusto.
Valinta voisi olla näin ollen kirkkovaltuustossa 6.10.2015. Yksi kannatettava vaihtoehto
on pitää yksi kirkkovaltuuston seminaari ja sen yhteydessä kokous elo-syykuun
vaihteessa.
Haastattelutyöryhmän nimeäminen
Alueseurakunnan johtosäännön (hyväksytty Lohjan yhteisessä kirkkovaltuustossa
18.12.2012) 8 §:n kohdan 7 mukaan alueseurakunnan tehtävänä on osallistua

alueseurakuntaan sijoitettujen virkojen ja toimien viran- ja toimenhaltijoiden valinnan
valmisteluun (antamalla lausuntoja, valitsemalla edustajansa haastattelutyöryhmään).

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Alueseurakuntien uusien viranhaltijoiden haastattelut on perusteltua hoitaa
johtosäännön mukaisesti. Sen mukaisesti on menetelty myös kaikissa aikaisemmissa
rekrytoinneissa. Näin ollen ehdokkaat eivät menisi alueneuvoston haastateltavaksi.
Valintaesityksen valmistelusta vastaa kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä. Työryhmään
esitetään nimettäväksi Nummen alueneuvoston edustajiksi Irja Salonen ja Kaisa Aarnio.
Lisäksi työryhmään esitetään valittavaksi viranhaltijoista kirkkoherra Juhani Korte ja vt.
hallintojohtaja Katri Lahtiluoma sekä Pusulan alueseurakunnan edustaja.
Koska papin virka on kuitenkin hyvin keskeinen alueseurakunnassa, voivat kyseistä
alueseurakuntaa edustavat kirkkovaltuutetut halutessaan osallistua tarkkailijoina
järjestettäviin haastatteluihin.
Kirkkoherran päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto päättää todeta lausuntonaan tuomiokapitulille:
Valittaessa henkilöä avoinna olevaan Lohjan seurakunnan V kappalaisen virkaan
kirkkoneuvosto pitää tärkeänä seuraavia kriteereitä:
- kiinnostus erityisesti aluetyöstä ja sen organisoinnista
- kyky tehdä yhteistyötä alueseurakunnan henkilöstön, seurakunnan eri
työmuotojen sekä Pusulan alueseurakunnan kanssa.
- vahva osaaminen papin perustyöstä (jumalanpalveluselämä, toimitukset)
- kokemus kasvatuksen työalasta ja rippikoulutyöstä
- vahva hallinnollinen näkemys, jotta yhteistyö alueneuvoston kanssa on
mahdollista
- alueseurakunnan toiminnan hahmottaminen osaksi laajempaa kokonaisuutta
sekä yhteistyö kirkkoneuvoston kanssa
2. Kirkkoneuvosto päättää valita V kappalaisen viran haastattelutyöryhmän.
Käsittely:
Keskustelun myötä kirkkoherra päätti muuttaa esitystään lisäämällä lausuntoon
kriteeriksi
- Kirjo I koulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen
- hyvät vuorovaikutustaidot
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1. todeta lausuntonaan tuomiokapitulille:
Valittaessa henkilöä avoinna olevaan Lohjan seurakunnan V kappalaisen virkaan
kirkkoneuvosto pitää tärkeänä seuraavia kriteereitä:
- kiinnostus erityisesti aluetyöstä ja sen organisoinnista
- kyky tehdä yhteystyötä alueseurakunnan henkilöstön, seurakunnan eri
työmuotojen sekä Pusulan alueseurakunnan kanssa.
- vahva osaaminen papin perustyöstä (jumalanpalveluselämä, toimitukset)
- kokemus kasvatuksen työalasta ja rippikoulutyöstä
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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vahva hallinnollinen näkemys, jotta yhteistyö alueneuvoston kanssa on
mahdollista
alueseurakunnan toiminnan hahmottaminen osaksi laajempaa kokonaisuutta
sekä yhteistyö kirkkoneuvoston kanssa
Kirjo I koulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen
hyvät vuorovaikutustaidot

2. Kirkkoneuvosto päättää valita V kappalaisen viran haastattelutyöryhmään
esityksen mukaisesti Nummen alueseurakunnasta Irja Salosen, Kaisa Aarnion,
Pusulan alueseurakunnan edustajaksi Jussi Erkintalon ja virkansa puolesta
vt.hallintojohtaja Katri Lahtiluoman ja kirkkoherra Juhani Kortteen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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PASTORI HEIKKI MARJASEN VIRANHOITOMÄÄRÄYKSEN JATKAMINEN
Nummen alueseurakuntaan sijoittuva V kappalaisen virka on avoimena Erkki
Kuusanmäen anottua eroa virastaan 2.12.2014. Tehtävää on hoitanut VII
seurakuntapastori Heikki Marjanen 1.9.2014 lukien, tämä määräys päättyi 31.1.2015.
Tätä aikaisemmin hän on ollut Sammatin aluepastorina ja kasvatuksen kehittävänä
pappina. Vasta tässä kirkkoneuvoston kokouksessa kirkkoneuvosto antaa lausunnon
kappalaisen virkaan liittyvistä tarpeista, joten viran täyttö jäänee joko kesään tai
syksyyn. siksi on tarkoituksen mukaista, että Heikki Marjasen keskeytystä
viranhoitomääräyksessä VII seurakuntapastorin tehtävään jatketaan siihen saakka,
kunnes virka vakinaisesti täytetään ja puolestaan viranhoitomääräystä vt. V kappalaisen
virkaan jatketaan siihen saakka, kunnes virka vakinaisesti täytetään.
KL 6: 11 §:n mukaan virkasuhteeseen ilman julkista hakumenettelyä voidaan ottaa
henkilö hoitamaan virkaa määräajaksi, kun otetaan avoinna olevaan virkasuhteeseen.
Samassa pykälässä tuomiokapitulin tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen.
Alueneuvoston kokouksessa keskusteltiin suullisesti järjestelyistä ja kokouksen edustajat
suhtautuivat myönteisesti.
Käsittely:
Pastori Heikki Marjanen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
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: jatketaan viranhoitomääräyksen keskeytystä hänen osaltaan 1.2.2015
lukien ja annetaan hänelle viranhoitomääräys Lohjan seurakunnan vt. V
kappalaisen virkaan, kunnes virka vakinaisesti täytetään.
2. Heikki Marjanen palaa entiseen virkaansa keskeytyksen jälkeen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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PUSULAN ALUESEURAKUNTAAN SIJOITTUVAN II KAPPALAISEN VIRAN
TÄYTTÖPROSESSIN TÄMÄNHETKINEN TILANNE
Pusulan alueseurakuntaan sijoittuvan II kappalaisen virka on vapautunut 1.2.2015
lukien Olli Pakalénin eläkkeelle siirtymisen johdosta. Avointa virkaa hoitaa tällä hetkellä
pastori Sampo Luukkonen.
II kappalaisen virka on ollut julkisesti haettavana marras-joulukuussa 2014. Hakuaika
päättyi 18.12.2014 ja hakijoiden nimet ovat nyt tiedossa. Espoon tuomiokapituli antaa
oman lausuntonsa hakijoista seuraavassa istunnossaan 3.2.2015. Sen jälkeen
hakupaperit toimitetaan seurakuntaan ja haastattelut voidaan järjestää.
Tuomiokapitulin 13.1.2015 antaman päätöksen mukaisesti Lohjan seurakunnan II
kappalaisen virkaa ovat hakeneet seuraavat henkilöt:


Olarin seurakunnan V kappalainen Maritta Hartikainen



Riihimäen seurakunnan kappalainen Hannele Lehtinen



Lohjan seurakunnan vt. II kappalainen Sampo Luukkonen



Kuopion Kallaveden seurakunnan II kappalainen Raili Rantanen



sekä yksi henkilö, joka ei halua nimeään julkisuuteen

Maritta Hartikainen on myöhemmin vetänyt hakemuksensa pois.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 2.12.2014/ § 255 nimennyt viran täyttöä
valmistelevaan työryhmään Pusulan alueseurakunnan edustajiksi Jussi Erkintalon ja
Helinä Kerkon sekä kirkkoneuvoston edustajiksi Kirsi Oksasen ja Kaisa Aarnion. Lisäksi
viranhaltijoista työryhmään nimettiin kirkkoherra Juhani Korte ja vt. hallintojohtaja Katri
Lahtiluoma. Lisäksi Pusulan alueseurakuntaa edustavat kirkkovaltuutetut halutessaan
osallistua tarkkailijoina järjestettäviin haastatteluihin
Haastattelupäiväksi esitetään 9.3.2015 klo 13 lähtien. Valintaesitys voisi olla
kirkkoneuvostossa 17.3.2015 ja kirkkovaltuusto päättäisi valinnasta 24.3.2015.
Käsittely:
Pastori Sampo Luukkonen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi II kappalaisen viran täyttöprosessin tämänhetkisen
tilanteen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esittely hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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PASTORI SAMPO LUUKKOSEN VIRANHOITOMÄÄRÄYKSEN JATKAMINEN
Lohjan seurakunnan II kappalaisen virka on sijoittunut Pusulan alueseurakuntaan. Viran
nykyinen haltija Olli Pakalén jäi eläkkeelle 1.2.2015 ja sitä ennen vuosilomalle.
Vihdin seurakunnan seurakuntapastori Sampo Luukkonen on hoitanut tehtävään
1.12.2014 alkaen ja viranhoitomääräyksensä päättyy 1.3.2015. Viran täyttö on kuitenkin
ennakoitua pidempi. Hän ilmaissut kiinnostuksensa jatkaa viransijasuutta ja hän on
anonut virkavapautta kyseiselle ajalle varsinaisesta virastaan. Kirkkoherra on
keskustellut 2.2.2015 Vihdin kirkkoherra Pekka Valkeapään kanssa ja hän on osaltaan
antanut puoltonsa Sampo Luukkosen viranhoitomääräyksen jatkamiseen siten, että
hänen viranhoitomääräyksensä on keskeytettynä Vihdin seurakuntaan kyseisen ajan.
Mielekkäintä on jatkaa määräystä siten, että se on siihen saakka, kunnes virka
vakinaisesti täytetään.
KL 6: 11 §:n mukaan virkasuhteeseen ilman julkista hakumenettelyä voidaan ottaa
henkilö hoitamaan virkaa määräajaksi, kun otetaan avoinna olevaan virkasuhteeseen.
Samassa pykälässä tuomiokapitulin tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen.
Alueneuvoston kokouksessa keskusteltiin suullisesti järjestelyistä ja kokouksen edustajat
suhtautuivat myönteisesti.
Käsittely:
Pastori Sampo Luukkonen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto antaa KL 6:11 §:n edellyttämän myönteisen lausunnon pastori Sampo
Luukkoselle Lohja seurakunnan vt. II kappalaisen virkaan ajalle 2.3.2015 lukien siihen
saakka, kunnes virka vakinaisesti täytetään. Tehtävä sijoittuu Pusulan
alueseurakuntaan. Kirkkoneuvosto esittää Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, että
hänelle annetaan viranhoitomääräys ko. ajaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Kirkkoneuvosto
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OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAN PÄÄTÖKSEEN /
VIRANTOIMITUSVELVOLLISUUDEN MUUTTAMINEN
Kokouksessa päätettiin pitää tauko klo 19.40- 19.50.

16.

ENNAKKOTIETOA VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA
Lohjan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2014 esitellään kirkkoneuvostolle maaliskuun
kokouksessa. Tässä vaiheessa annetaan ennakkotietoja vuoden 2014 talousarvion
toteutumisesta.
Vuoden 2014 talousarviossa tilikauden loppusummaksi/ ylijäämäksi arvioitiin 23.788 €.
Tulokseen vaikuttavista eristä on tällä hetkellä kirjaamatta enää eräiden
rahastosijoitusten muutokset sekä lomapalkkavelan muutos. Huolimatta Kipaan
siirtymisen aiheuttamasta suuresta lisätyöstä, tilikauden tuloksesta voidaan siis jo nyt
antaa melko tarkka arvio. Vuodenvaihde 2014 – 2015 kuormittaa taloushallintoa kahden
päällekkäisen järjestelmän käytön ja Kipaan toimitettavien konversiotietojen
toimittamisen vuoksi.
Toimintatuottojen toteutuma v. 2014 on tällä hetkellä kaikkiaan +121,9 % arvioitua
suurempi ollen 1.024.421,21 €. Toimintatuottoja kertyi budjetoitua enemmän kaikissa
muissa ryhmissä, paitsi seurakuntatyön maksuissa (97,1 %) ja vuokratuotoissa (86,3
%). Erityisen suuri ennakoimaton ja siksi myös budjetoimaton tuloerä oli Ely-keskuksen
maksama palkkatuki hautausmaan kausityöntekijöiden palkkaamiseen (84.035,91 €).
Toimintakulujen osalta budjetin toteutuma on tällä hetkellä 97,3 % olleen kaikkiaan
8.912.821,24 €. Budjetin puitteissa pysyttiin melko hyvin kaikissa yksittäisissä
kuluryhmissä.
Arvioitua suurempia tilien ylityksiä oli mm. metsänhoitokuluissa, työterveyshuollossa ja
diakonia-avustuksissa. Luottotappioksi, jotka sisältyvät ryhmään Muut toimintakulut,
kirjattiin budjetoitua suurempi määrä, joka johtui siitä, että Kipaan siirtymisen
yhteydessä seurakunnan tase pitää selvittää mahdollisimman tarkkaan. Myös tähän
ryhmään sisältyvä kiinteistövero oli ennakoitua suurempi (budjetoitu 72.040,00 € ja
toteutunut 95.404,71 €) . Verotuskulujen toteutuma-arvio ylittyi ja toteutuma-prosentti
oli 114 %.
Kirkollisverotuottoja kertyi kaikkiaan 8.781.538,43 €, yhteisöveron jako-osuus oli
kaikkiaan 756.040,67 €. Yhteensä verotuloja kertyi 9.537.579,10 € (budjetoitu
9.555.000 €). Rakennemuutokseen liittyvien avustuksien toteutunut kokonaismäärä oli
37.500,00 €.
Rahoitustuottojen ja –kulujen yhteissumma on tällä hetkellä 62.592,89 €
(budjetoitu 31.550,00).
Lohjan seurakunnan vuosikate on tämän hetkisten tietojen mukaan 987.422,76 € ja
suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 615.242,11 €.
Tilikauden tulos on näin ollen 372.180,65 €, poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden
ylijäämäksi muodostuu 429.164,54 €. Rahoituslaskelmassa 31.12.2014 kassavarojen
muutos on +489.881,23 €.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi ennakkotiedon vuoden 2014 talousarvion
toteutumisesta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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LÄHETEKESKUSTELU HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTÖN MAHDOLLISESTA
AIKAISTAMISESTA
Lohjan seurakunnan hallintojohtajan virka on vapautunut 1.9.2014 lukien edellisen
viranhaltijan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. Virka oli avoimessa haussa
keväällä 2014, mutta sopivaa seuraajaa ei löytynyt. Vuoden 2015 talousarvion laadinnan
yhteydessä kirkkoneuvosto päätti, että hallintojohtajan virka jätetään täyttämättä koko
vuodeksi 2015.
Hallintojohtajan tehtäviä on hoitanut toukokuun 2014 alusta lukien henkilöstöpäällikkö
Katri Lahtiluoma. Avoimen viran hoitaminen omien virkatehtävien lisäksi on edellyttänyt
työjärjestelyjä talous- ja henkilöstöhallinnon organisaatiossa. Taloushallinnon
asiantuntijatehtäviä (mm. talousarvion laatiminen) on hoitanut henkilöstösihteeri Outi
Virtanen.
Hallintojohtajan viran täytön mahdollisesta aikaistamisesta on nyt käyty keskustelua.
Käytäntö on osoittanut, että yhden keskeisen henkilön vajaus hallinnossa synnyttää
kohtuuttoman työmäärän nykyisille viranhaltijoille ottaen huomioon muutostilanne, jossa
Lohjan seurakunta yhä on seurakuntien yhdistymisen sekä Kirkon palvelukeskuksen
asiakkaaksi siirtymisen johdosta.
Viran täyttämistä mahdollisimman pian puoltavat muun muassa seuraavat seikat:
1. Talous- ja henkilöstöhallinnon työtaakka on tällä hetkellä erityisen suuri Kirkon
palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen johdosta. Muutos on ollut merkittävä ja se
edellyttää vielä talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien huolellista läpikäymistä sekä
uuden sähköisen järjestelmän sisäänajoa ja henkilöstön koulutusta.
2. Nykyisessä tilanteessa, jossa henkilöstöpäällikkö toimii myös vt. hallintojohtajana,
viranhaltijan työaika menee päivittäisten hallinnon asioiden hoitamisen.
Tulevaisuuteen suuntaavaan talouden ja hallinnon kehitystyöhön ei nykyisessä
tilanteessa ole mahdollisuutta.
3. Jo yksin henkilöstötyön kokonaisuus (palkka- ja palvelusuhdeasiat, virka- ja
työehtosopimukset, henkilöstön koulutus ja työhyvinvointi, työsuojeluasiat) ja siihen
liittyvä päätöksenteko on Lohjan seurakunnan kokoisessa organisaatiossa mittavaa.
4. Vuonna 2014 käynnistyneen strategiatyön valmisteluun olisi hyvä saada vakinainen
viranhaltija mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mukaan.
5. Seurakunnan taloustilanne on tiukentunut viime vuosina. Tästä johtuen haasteet
talouden johtamisen ja suunnittelun puolella ovat suuret.
6. Uusi valtuustokausi on juuri alkanut. Suotavaa olisi, että yhteistyö uusien
valtuutettujen ja vakinaisen hallintojohtajan välillä pääsisi mahdollisimman nopeasti
käyntiin.
Mikäli kirkkoneuvosto päättää aikaistaa hallintojohtajan rekrytointiprosessia, tulisi
kuluvan vuoden palkkakuluja varten tehdä valtuustolle lisämäärärahaesitys. Aikataulun
osalta realistista on, että uusi viranhaltija aloittaisi elo-syyskuussa 2015, joten
määräraha tulisi varata yhteensä viiden kuukauden palkkakuluihin. Käytännössä tämä
tarkoittaisi noin 35.000 euron lisämäärärahaa. Palkkakulujen lisäksi määräraha pitää
sisällään myös rekrytoinnista aiheutuvat kulut.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

10.2.2015

§

Sivu

17

29

Hakuprosessin aikataulutus voisi olla keväällä 2015 seuraavanlainen:


Maaliskuu: lisämäärärahaesityksen käsittely kirkkoneuvostossa 17.3. ja päätös
kirkkovaltuustossa 24.3.
 Huhtikuu: hakuilmoittelu ja hakuaika.
 Toukokuu: haastattelut, soveltuvuusarvioinnit ja työryhmän esitys
 Kesäkuu: käsittely kirkkoneuvostossa ja valintapäätös kirkkovaltuustossa 2.6.2015
Viran täyttöön liittyviä näkökulmia avataan tarkemmin kokouksessa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun hallintojohtajan viran täyttöprosessin
aikaistamisesta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun ja antoi hyväksynnän hallintojohtajan viran
täyttöprosessin aikaistamiseksi. Kirkkoneuvosto antoi evästyksenä hallintojohtajan
valintaan seuraavia kriteereitä:
Hallintojohtajan on tukitoimen johtavien viranhaltijoiden esimies.
Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla hyvä hallinnon ja talouden tuntemus sekä
kehittämiskyky. Lisäksi hänellä tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
18.

10.2.2015

§

Sivu

18

30

TILINTARKASTUSPALVELUIDEN KILPAILUTUS VALTUUSTOKAUDELLE 20152018
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto
valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten
joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja ja
tilintarkastusyhteisön tulee olla JHTT, KHT- tai HTM- tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai
HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä.
Lohjan seurakunnan tilintarkastajana on valtuustokaudella 2011-2014 toiminut
tilintarkastusyhtiö BDO Audiator Oy:n tilintarkastajat JHTT, HTM Raimo Vainio-Kaila ja
Sirpa Karejoki. Nykyinen tilintarkastaja suorittaa vielä talousarviovuoden 2014
tilintarkastuksen keväällä 2015. Kirkkovaltuuston valitsema uusi tilintarkastaja tarkastaa
vuoden 2015 kirjanpitoa ja hallintoa ensimmäisen kerran syksyllä 2015.
Tilintarkastuspalveluiden hankinta tehdään hankintalain mukaan. Mikäli tilintarkastuksen
arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle 30.000 € ilman
arvonlisäveroa, niin seurakunnalla ei ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain
mukaan. Seurakunnan tulee kuitenkin noudattaa hankintalaissa määriteltyjä hyviä
käytäntöjä sekä seurakunnan omia päätöksiä hankinta-asioissa. Viimeisimmät ohjeet
tilintarkastajan valinnasta on annettu Kirkkohallituksen yleiskirjeessä (18.12.2014, nro
31/2014).
Lohjan seurakunnan tilintarkastuksen vuosikustannus on ollut noin 7.000 €.
Tarkastuspäiviä on ollut keskimäärin 4 – 6 vuodessa. Huomioitavaa on, että
tarkastelujaksoon sisältyy seurakunnan rakennemuutos, joka on lisännyt
tilintarkastuksen määrää vuonna 2013. Neljän vuoden kustannus on siten ollut noin
28.000 € (sis. alv). Ilman arvonlisäveroa kustannus on noin 21.000 €, joten
tilintarkastuksen kokonaispalkkio jää selvästi alle hankintalain määrittelemän
kilpailutuksen hankintaraja-arvon (30 000 € alv 0%). Näin ollen hintataso on
tarkistettavissa ilman, että suoritetaan raskas kilpailutus.
Hankintalain ohella Lohjan seurakunnassa noudatetaan voimassa olevaa Lohjan
seurakunnan hankintasääntöä. (hyväksytty kirkkoneuvostossa 10.12.2012). Sen mukaan
tavara- ja palveluhankinnoista, joiden arvo on 2.000 - 30.000 euroa, on pyydettävä
vähintään 3-5 toimittajalta tarjous. Valintaperusteeksi voidaan hankintasäännön mukaan
asettaa kokonaistaloudellinen edullisuus tai pelkästään halvin hinta.
Kirkkohallituksen ohjeen mukaan seurakunnan tilintarkastajaa kilpailutettaessa
valintaperusteeksi valitaan kokonaistaloudellinen edullisuus. Valintakriteereitä
määriteltäessä huomioon on syytä ottaa tilintarkastajien perusammattitaito (JHTTtutkinto) ja tilintarkastuskokemus sekä kokemus seurakuntataloudesta sekä kirkon
hallinnon ja talouden tuntemuksesta.
Tarjoukset saadaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi huhtikuussa ja kirkkovaltuusto voi
päättää tilintarkastajien valinnasta kokouksessaan 2.6.2015.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

10.2.2015

§

Sivu

18

31

Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. käynnistää tilintarkastusyhteisön kilpailutuksen
2. määrittelee valintaperusteeksi kokonaistaloudellisen edullisuuden
3. päättää pyytää tarjoukset 3-5 tilintarkastusyhteisöltä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
19.

10.2.2015

§

Sivu

19

32

KÄRKÖLÄN KIRKON OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN LOHJAN
SEURAKUNNALLE
Pusulan alueella sijaitsevan Kärkölän kirkon omistusoikeutta on haettu Lohjan
seurakunnalle kuulutuslainhuutomenettelyn kautta. Asiasta on saatu
maanmittauslaitoksen myönteinen päätös 23.1.2015. Päätöksen mukaisesti Kärkölän
kirkko ja hautausmaa (Kirkkopiha-kiinteistö) on nyt merkitty osaksi Lohjan seurakunnan
kiinteistökantaa. Lohjan seurakunta vastaa jatkossa kirkon ja hautausmaan ylläpidosta
ja näihin vastuisiin liittyvistä taloudellisista velvoitteista.
Kysymys Kärkölän kirkon omistajuudesta tuli esille kirkkoa koskevan julkisivun
korjaussuunnitelman laatimisen yhteydessä syksyllä 2013. Tällöin kävi ilmi, että Pusulan
seurakunnan arkistosta ei löytynyt Kärkölän kirkon luovutukseen/saantiin liittyvää
aineistoa ja tähän liittyen kirkkoneuvosto päätti jättää kirkon remonttisuunnitelmat
pöydälle omistuskysymykseen liittyvän selvitystyön ajaksi.
Asiaa selvitettiin Kärkölän Kyläyhteisö ry:n edustajien kanssa. Näissä keskusteluissa
esitettyjen dokumenttien (9.4.1922 päivätty lahjakirja ja tähän liittyvä
lainhuudatustodistus Hämeenlinnan maakunta-arkistosta 12.1.2001) valossa kävi
selväksi, että Kärkölän kirkon ja alueen maanpohjan omistus kuului lahjakirjan mukaan
edelleen Kärkölän saarnahuonekunnalle. Määrittelyn katsottiin tarkoittavan tänä
päivänä Kärkölän kylän asukkaita.
Selvitystyön tuloksena kirkkoneuvosto päätti panna vireille kuulutuslainhuutomenettelyn
Kärkölän kirkon omistuksen siirtämiseksi Lohjan seurakunnalle (KN 21.11.2013, § 251).
Ennen päätöksentekoa Lohjan seurakunta järjesti tiedotus- ja keskustelutilaisuuden
Kärkölän kylätalolla 6.11.2013. Tilaisuuden aikana käydyn keskustelun tuloksena
mukana olleiden kyläläisten yksimielinen näkemys oli, että Lohjan seurakunta lähtisi
hakemaan Kärkölän kirkon siirtoa seurakunnan omistukseen.
LIITE

8

Maanmittauslaitoksen päätösasiakirja

Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
merkitä tiedoksi maanmittauslaitoksen päätösasiakirjan 23.1.2015, jonka mukaisesti
lainhuuto Kirkkopiha-kiinteistöön on myönnetty hakemuksen mukaisesti ja kiinteistön
omistajaksi on kirjattu Lohjan seurakunta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

10.2.2015

§

Sivu

20

33

20.

HENKILÖSTÖASIA

21.

JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN JA
JÄSENTEN VALINTA
Kirkkovaltuusto 4.6.2013 päätti Lohjan seurakunnan työalojen organisaatiosta. Lohjan
seurakunnassa on jatkossa kaksi johtokuntaa ja neljä toimikuntaa. Ensimmäisenä
toimikuntana organisaatiokaaviossa on ”Julistuksen toimikunta”.
Edellisellä vaalikaudella kirkkovaltuustolle esitetyn toimintalinjauksen mukaan
toimikunnassa on yhteensä 12 jäsentä, jokaisesta alueseurakunnasta on yksi jäsen ja
kantaseurakunnasta 8, lisäksi kirkkoneuvoston jäsen toimii toimikunnan
puheenjohtajana.
Kirkkoneuvostossa on hyvä käydä keskustelu toimintalinjauksista ja mahdollisesti vielä
täsmentää toimeksiantoa toimikunnalle siten, että se kartoittaisi ja nimeäisi
alaisuuteensa tarpeen mukaan toiminnallisesti mielekkäitä vastuuryhmiä. Näitä
vastuuryhmiä voisivat olla aikaisemman kokemuksen pohjalta esimerkiksi Virkkalan,
Lohjanportin ja aikuistyön vastuuryhmät.
Toimikuntaa valittaessa on hyvä huomioida tasa-arvolain vaatimukset.
LIITE

9

Organisaatiokaavio 1.6.2013 (erillinen)

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. nimetä toimikaudekseen 2015-2016 toimikunnan puheenjohtajan ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
2. valita toimikaudekseen 2015-2016 8 kantaseurakunnan edustajaa ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet ja
3. pyytää alueneuvostoja nimeämään kukin oman jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1. nimetä toimikaudekseen 2015-2016 toimikunnan puheenjohtajaksi Esa Sohlberg
ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Sari Korte
2. valita toimikaudekseen 2015-2016 8 kantaseurakunnan edustajaa ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
jäsen
varajäsen
Matti Lehtinen
Pertti Haapalainen
Minna Välimäki
Johanna Backman
Tuula Tuominen
Anneli Suhonen-Laakso
Timo Ruoho
Simo Jouhi
Maija Jalola
Lea Sornikivi
Hilkka Ranta
Terttu Kautinen
Uolevi Viita
Esa Harjasto
3. pyytää alueneuvostoja nimeämään kukin oman jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
22.

10.2.2015

§

Sivu

22

35

KASVATUKSEN TOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN JA JÄSENTEN VALINTA
Kirkkovaltuusto 4.6.2013 päätti Lohjan seurakunnan työalojen organisaatiosta. Lohjan
seurakunnassa on jatkossa kaksi johtokuntaa ja neljä toimikuntaa. Toisena toimikuntana
organisaatiokaaviossa on ”Kasvatuksen toimikunta”.
Edellisellä valtuustokaudella kirkkovaltuustolle esitetyn toimintalinjauksen mukaan
toimikunnassa on yhteensä 12 jäsentä, jokaisesta alueseurakunnasta on yksi jäsen ja
kantaseurakunnasta 8, lisäksi kirkkoneuvoston jäsen toimii toimikunnan
puheenjohtajana. Yleiset toimintalinjaukset on esitetty kirkkovaltuustossa ja ne ovat
liitteenä.
Kirkkoneuvostossa on hyvä käydä keskustelu toimintalinjauksista ja mahdollisesti vielä
täsmentää toimeksiantoa toimikunnalle siten, että se kartoittaisi ja nimeäisi
alaisuuteensa tarpeen mukaan toiminnallisesti mielekkäitä vastuuryhmiä. Näitä
vastuuryhmiä voisivat olla aikaisemman kokemuksen pohjalta esimerkiksi
varhaiskasvatuksen vastuuryhmä.
Toimikuntaa valittaessa on hyvä huomioida tasa-arvolain vaatimukset.
LIITE

9

Organisaatiokaavio 1.6.2013 (erillinen)

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. nimetä toimikaudekseen 2015-2016 toimikunnan puheenjohtajan ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
2. valita toimikaudekseen 2015-2016 8 kantaseurakunnan edustajaa ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet ja
3. pyytää alueneuvostoja nimeämään kukin oman jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1. nimetä toimikaudekseen 2015-2016 toimikunnan puheenjohtajaksi Saila Sutinen
ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Birgitta Piippo
2. valita toimikaudekseen 2015-2016 8 kantaseurakunnan edustajaa ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
jäsen

varajäsen

Pertti Haapalainen
Markku Piirilä
Anna Kivinen
Hanna-Liisa Sagoo
Minna Eräketo
Tuula Niemi
Jaakko Heino
Aimo Perälä
Kauko Pohjonen
Olli Laurila
Aino Vaaranmaa
Nina Boije
Veera Ruti
Leo Muukkonen
3. pyytää alueneuvostoja nimeämään kukin oman jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
23.

10.2.2015

§

Sivu

23

36

PALVELUN TOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN JA JÄSENTEN VALINTA
Kirkkovaltuusto 4.6.2013 päätti Lohjan seurakunnan työalojen organisaatiosta. Lohjan
seurakunnassa on jatkossa kaksi johtokuntaa ja neljä toimikuntaa. Kolmantena
toimikuntana organisaatiokaaviossa on ”Palvelun toimikunta”.
Kirkkovaltuustolle esitetyn toimintalinjauksen mukaan toimikunnassa on yhteensä 12
jäsentä, jokaisesta alueseurakunnasta on yksi jäsen ja kantaseurakunnasta 8, lisäksi
kirkkoneuvoston jäsen toimii toimikunnan puheenjohtajana. Yleiset toimintalinjaukset on
esitetty kirkkovaltuustossa ja ne ovat liitteenä.
Kirkkoneuvostossa on hyvä käydä keskustelu toimintalinjauksista ja mahdollisesti vielä
täsmentää toimeksiantoa toimikunnalle siten, että se kartoittaisi ja nimeäisi
alaisuuteensa tarpeen mukaan toiminnallisesti mielekkäitä vastuuryhmiä. Näitä
vastuuryhmiä voisivat olla aikaisemman kokemuksen pohjalta esimerkiksi lähetyksen
vastuuryhmä.
Toimikuntaa valittaessa on hyvä huomioida tasa-arvolain vaatimukset.
LIITE

9

Organisaatiokaavio 1.6.2013 (erillinen)

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. nimetä toimikaudekseen 2015-2016 toimikunnan puheenjohtajan ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
2. valita toimikaudekseen 2015-2016 8 kantaseurakunnan edustajaa ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet ja
3. pyytää alueneuvostoja nimeämään kukin oman jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1. nimetä toimikaudekseen 2015-2016 toimikunnan puheenjohtajaksi Simo Jouhi ja
hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Leo Muukkonen
2. valita toimikaudekseen 2015-2016 8 kantaseurakunnan edustajaa ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
jäsen

varajäsen

Heimo Yrjönsalo
Inkeri Kangas
Nina Boije
Jarko Jokinen
Lea Sornikivi
Aimo Perälä
Leena Saari

Antti Pihakari
Riitta Luhtala
Nina Granath
Anneli Suhonen-Laakso
Helinä Kujansuu
Mika Eskola
Kristiina Mikkonen

3. pyytää alueneuvostoja nimeämään kukin oman jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
24.

10.2.2015

§

Sivu

24

37

VIESTINNÄN TOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN JA JÄSENTEN VALINTA
Kirkkovaltuusto 4.6.2013 päätti Lohjan seurakunnan työalojen organisaatiosta. Lohjan
seurakunnassa on jatkossa kaksi johtokuntaa ja neljä toimikuntaa. Neljäntenä
toimikuntana organisaatiokaaviossa on ”Viestintätoimikunta”.
Kirkkovaltuustolle esitetyn toimintalinjauksen mukaan toimikunnassa on yhteensä 12
jäsentä, jokaisesta alueseurakunnasta on yksi jäsen ja kantaseurakunnasta 8, lisäksi
kirkkoneuvoston jäsen toimii toimikunnan puheenjohtajana. Yleiset toimintalinjaukset on
esitetty kirkkovaltuustossa ja ne ovat liitteenä.
Toimikuntaa valittaessa on hyvä huomioida tasa-arvolain vaatimukset.
LIITE

9

Organisaatiokaavio 1.6.2013 (erillinen)

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. nimetä toimikaudekseen 2015-2016 toimikunnan puheenjohtajan hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
2. valita toimikaudekseen 2015-2016 8 kantaseurakunnan edustajaa ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet ja
3. pyytää alueneuvostoja nimeämään kukin oman jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1. nimetä toimikaudekseen 2015-2016 toimikunnan puheenjohtajaksi Kirsi Oksanen
ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hilkka Ranta
2. valita toimikaudekseen 2015-2016 8 kantaseurakunnan edustajaa ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
jäsen

varajäsen

Terho Tikkanen
Terttu Louhikoski-Alasuutari
Miika Lepokallio
Eila Laxén
Alli Brummer
Nina Granath
Simo Jouhi

Markus Karhunsaari
Kaarina Gabrielsson
Tauno Erolahti
Maija Jalola
Anna-Mari Kaskinen
Birgitta Silvennoinen
Päivi Haapala

3. pyytää alueneuvostoja nimeämään kukin oman jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
25.

10.2.2015

§

Sivu

25

38

KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAN VALINTA
PERHEASIAINEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOKUNTAAN
Lohjan kirkkovaltuusto valitsi 20.1.2015 §:ssä 9 toimikaudekseen 2015-2018 Perheasian
neuvottelukeskuksen johtokuntaan varsinaisiksi jäseniksi (varajäsenet suluissa) Juha
Niemimaa (Kaisa Niskala), Susanna Jääskeläinen (Inkeri Kangas) ja Paavo Myöhänen
(Timo Ruoho). Keskuksen toimintaa on yhteistä Vihdin seurakunnan kanssa ja sitä ohjaa
molempien seurakuntien kirkkovaltuustojen hyväksymä johtosääntö (Vahvistettu Lohjan
seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuustossa 18.12.2012).
3§
Johtokuntaan kuuluu viisi (5) jäsentä, joista Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto valitsee
kolme (3) jäsentä ja Vihdin seurakunnan kirkkovaltuusto kaksi (2) jäsentä. Kullekin
jäsenelle valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Jos jäsen eroaa tai menettää
vaalikelpoisuutensa ennen toimikautensa päättymistä, valitaan eronneen tilalle toinen
henkilö toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
Valtuustojen päätöksenteon yhteydessä on huolehdittava, että Kirkkolain 25. luvun 10a §:n
määräykset tulevat huomioiduiksi yhteisen johtokunnan kokoonpanossa.
Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan kirkkovaltuustojen toimikaudeksi.
Johtokunta hoitaa tehtäviään, kunnes uusi johtokunta on valittu ja järjestäytynyt.
4§
Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi
vähintään kaksi jäsentä on saapuvilla ja kumpikin osakasseurakunta on edustettuna.
Osakasseurakuntien kirkkoherroilla ja Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajalla on
läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto ja Vihdin kirkkoneuvosto nimeävät edustajansa
läsnäolo- ja puheoikeuksin Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan.

Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston tehtävänä on nimetä keskuudestaan edustajansa
läsnäolo- ja puheoikeuksin johtokuntaan.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä keskuudestaan edustajan
Perheasianneuvottelukeskuksen johtokuntaan läsnäolo- ja puheoikeuksin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita keskuudestaan
Perheasianneuvottelukeskuksen johtokuntaan läsnäolo- ja puheoikeuksin Simo Jouhi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Kirkkoneuvosto
26.

10.2.2015

§

Sivu

26

39

AVUSTUSHAKEMUS ULKOMAAN HARJOITTELUUN
Lastenohjaaja Reetta Haahti-Seppälä anoo Suomen Lähetysseuran esikoulutuskurssi
harjoitteluun avustusta. Harjoittelu tapahtuu Botswanassa Gaboronesen kristillisessä
kasvatus- ja sosiaalityössä 13.1.-14.4.2015.
Reetta Haahti-Seppälä opiskelee tällä hetkellä sosionomi-diakonitutkintoa (AMK)
Järvenpään Diakoni-ammattikorkeakoulussa ja on Sammatin alueseurakunnan
lastenohjaajan virasta opintovapaalla 31.3.2016 saakka. Hän on lupautunut kertomaan
harjoittelusta seurakunnan eri tilaisuuksissa.
Esitän, että Reetta Haahti-Seppälälle myönnetään 200 € avustus kirkolliseen
harjoitteluun Botswanassa.
LIITE
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Avustusanomus

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää avustaa Reetta Haahti-Seppälän Botswanassa suuntautuvaa
kirkollista harjoittelua 200 €:lla ja pyytää häntä kertomaan harjoittelustaan seurakunnan
jossakin sopivassa tilaisuudessa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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IKONINMAALAUSRYHMÄN OIKAISUVAATIMUS
Ikoninmaalauksen opettaja Tarja Tarima on oppilaineen tehnyt 20.1.2015 päivätyssä
kirjeessään kirkkoneuvostolle oikaisuvaatimuksen viranhaltijapäätöksestä lakkauttaa
kaksi ikonimaalauspiiriä vuoden 2015 lukien. Kirkkoherra on pyytänyt aikuistyöstä
vastaavan pastori Erkki Taivaisen vastineen oikaisuvaatimukseen, jonka hän antoi
21.1.2015. Molemmat kirjeet ovat liitteinä.
Juridisesti ja teknisesti pastori Erkki Taivainen on tehnyt talousarvion vuoden 2015
määrärahojen vähentymisestä johtuvan toimintaa koskevan toiminnallisen ratkaisun, ei
varsinaista viranhaltijapäätöstä.
Ikoninmaalausryhmän kirje on kirkkoneuvostolle erittäin hyvä tulevaisuuden
periaatelinjauksia tehtäessä. Selvitystyön seurauksena voidaan todeta, että seurakunnan
maksama tuki yksittäistä maalaria kohden on suorastaan yllättävä, kuvaten
taloudellisesti huomattavasti parempia aikoja. Kyseinen harrastus on kaikin puolin
kannatettavaa ja kyseistä toimintaa on hyvä seurakunnan jossakin mittakaavassa tukea.
Taloudellisen tilanteen heikkenemisen seurauksena on se, että myös toiminnasta
joudutaan tinkimään. Säästöt kohdentuvat aina johonkin, joka on valitettavaa.
Toisaalta ikoninmaalausryhmän aktiivinen kontaktointi on johtanut viranhaltijat
perehtymään kulurakenteisiin perusteellisemmin. Pastori Erkki Taivaisen selvitystyön
tuloksena tehtiin havainto, että seurakunta tukee kirkollisverovaroista yksittäistä
ikoninmaalaria 398 € vuodessa. Tukisummatasoista on syytä käydä vakava
periaatteellinen keskustelu. Kuluvana vuonna yksittäinen maalaaja maksaa
seurakunnalle 120 €/lukukausi. Tavoitteena on puolittaa tukisummataso.
Aikuistyön kuluvan vuoden talousarvion pohjana oli aikaisempi talousarvio, jonka
toimintakulujen kokonaissumma oli 71.617 €. Tästä muiden aineiden, tavaroiden
tarvikkeiden osuus oli 5.500 €, palvelujen ostojen osuus yhteensä 25.140 € ja
henkilöstökulujen osuus 40.977 €. Erkki Taivainen kirjoittaa siitä, kuinka aikuistyön
osalta on oikeastaan mahdoton tehdä säästöjä muiden aineiden tavaroiden ja
tarvikkeiden kohdalla. Valtaosa elintarvikekustannuksista kohdentuu esimerkiksi
Seniorifoorumiin ja Torikirkkoihin, jotka ovat tavoitettavuudeltaan suuremman
ihmismäärän kattavia. Oikaisuvaatimuksessa todetaan ratkaisun tapahtuneen huonon
hallintotavan mukaisesti. Aivan ymmärrettävästi nopeat ratkaisut antavat asiasta
sellaisen kuvan ja jälkikäteen ajateltuna joitakin asioita tiedottamisessa olisi voitu hoitaa
toisin. Se ei kuitenkaan poista sitä asiaa, että kirkkovaltuusto myöntää määrärahat
kalenterivuodeksi kerrallaan. Seurakunnan eri toimintaryhmät puolestaan hahmottavat
toiminnan siten, että se alkaa syksyllä ja päättyy keväällä.
Lakkautettavien ryhmien jäsenille on tarjottu mahdollisuutta liittyä jäljellä oleviin
ryhmiin, joihin heillä ei ole valmiutta liittyä. Toisaalta näillä kaikilla maalausryhmillä olisi
ollut mahdollisuus kokoontua yhteiseen neuvotteluun ja esimerkiksi ehdottaa toisenlaista
kustannusten jakoa lisäten kaikkien maalareiden osallistumismaksua. Vielä tämän
seurauksena olisi seurakunnan avustussumma ollut vielä yksittäistä maalaria kohden
huomattava.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Erkki Taivainen perustelee tehtyä ratkaisua sekä taloudellisin että toiminnallisin
perustein. Taloudelliset perusteet liittyvät siihen, että opintokeskuksen laskuttamat
kustannukset Tarja Tarimasta ovat noin 3.000 € suuremmat kuin toisen vetäjän Ritva
Tariman. Viranhaltijalla taloudellisia perusteita punnitessaan on lopullista toiminnallista
päätöstä tehtäessä käytössään maksetut kustannukset. toiminnallisena perusteena on
ollut yhteistyö, sekä säilytettävät kurssit pidetään seurakunnan tiloissa.
Oikaisuvaatimuksessaan Tarja Tariman ryhmään kuuluvat allekirjoittajat esittävät
kohdissa 2 ja 7 seuraavia vaihtoehtoja:
1. Neljä ryhmää yhdistetään, jotta molemmilla ohjaajilla olisi vedettävänään yksi
ryhmä
2. Kaikki ryhmät lakkautetaan
3. Kaikki ryhmät jatkavat vain kevätkauden ja sen jälkeen ne lakkautetaan
Oikaisuvaatimuksen osalta Ritva Tariman ryhmältä ei ole pyydetty lausuntoa ja heitä ei
ole näin ollen kuultu tätä esitystä laadittaessa. Toisaalta viranhaltijana Erkki Taivainen
on päässyt siihen käsitykseen, että ryhmät toivottavat lakkautettavien ryhmien jäsenet
keskuuteensa tervetulleiksi.
Erkki Taivaisen esityksen ja tekemän päätöksen seurauksena seurakunta pystyy
tarjoamaan kaikille ikonimaalareille toimintaa sekä kevät- että syyskaudelle. Tämän
seurauksena jää myös aikaa linjata ikoninmaalauksen tulevaisuus.
Oikaisuvaatimuksen esittäjät puolestaan vaihtoehdossa 1 vaihtoehtoa, että kummankin
vetäjän ryhmistä yksi säilytetään. Silloin tulee ratkaista se, missä kurssit järjestetään:
ortodoksi kirkon tiloissa, Kanttorilassa vai Lohjanportissa? Viime vuoden toteutuneiden
lukujen perusteella sen kustannukset tulisivat olemaan 1.500 € kalliimmat.
Vaihtoehdot 2 ja 3 linjaavat tulevaisuuden kannalta sen tosiasian, että ikoninmaalaus
Lohjan seurakunnassa päättyy, joka olisi valitettava asia.
Supistusta tehtäessä, oli kysymyksessä viranhaltijan tai oikaisuvaatimuksen esittäjien
tekemät ehdotukset, kaikki kohtelevat aina joitakin ryhmäläisiä kaltoin. Toisaalta
viranhaltijan ratkaisun myötä todennäköisesti parhaiten saisivat ohjausta aloitettujen
töittensä loppuun tekemiseen. Se myös antaa sekä harrastajille että seurakunnalle
mahdollisuuden turvata myös harrastustoimintaa tulevaisuudessa.
LIITE
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Ikonimaalausryhmän oikaisuvaatimus

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä oikaisuvaatimuksen tiedoksi
2. pitää voimassa pastori Erkki Taivaisen tekemän toiminnallisen ratkaisun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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MARJUKKA MALISEN KIRJE OJAMON SENIORIKERHOSTA
Marjukka Malinen on lähettänyt kirkkoneuvostolle ja kirkkoherralle seurakuntalaisen
aloitteen, joka on liitteenä. Kirjeessään hän esittää aiheellisen huolensa Ojamon
Seniorikerhon jatkumisesta. KJ 7: 9 §:n mukaan jokaisella seurakunnan jäsenellä on
oikeus tehdä aloitteita seurakunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.
Kirkkoherra on pyytänyt johtavalta diakoniatyöntekijältä Katja Itämäeltä lausuntoa
aloitteeseen, jotta hän kirjoittaa seuraavasti:
Ojamon seniorikerhon tilanne
Ojamon seniorikerhon toiminta on ollut vireää ja aktiivista. Tästä vireästä ja
aktiivisesta toiminnasta iso kiitos kuuluu seurakuntamme vapaaehtoiselle Tuuli
Linterille, joka on kantanut päävastuun kerhon vetämisestä jo 10 vuotta. Tuuli
Linterin tukena tässä arvokkaassa työssä on ollut Ojamon diakoniatyöntekijä.
Alkuvuodesta, Ojamon diakoniatyöntekijän jäädessä eläkkeelle, päätti myös Tuuli
Linteri, että hänen on aika luovuttaa tehtävänsä muille. Tässä yhteydessä
päätettiin, että Ojamon seniorikerhoa ei lopeteta, mutta kerhon toiminnan
jatkaminen vaatii aikalisän. Kerho jäi tauolle, ja toiminta jatkuu maaliskuun alusta,
jolloin Ojamolle saadaan jälleen diakoniatyöntekijä.
Tauon aikana senioreiden kerhotoiminnasta vastaa Seniorikahvila. Kahvila
kokoontuu joka maanantai Ojamon liikekeskuksen entisen postin tiloissa.
Ojamon seniorikerho on ilmeisen tarpeellinen ja tärkeä monelle Ojamon
ikäihmiselle. Olemme diakoniatyössä tämän tarpeen huomanneet ja sen
huomioineet parhaan kykymme mukaan. Kerhoa ei olla missään tapauksessa
lopettamassa, vaan vastuun kerhon jatkosta ottaa Ojamolla aloittava seuraava
diakoniatyöntekijä.
Katja Itämäki

Diakoniatyöntekijä Tuulikki Ruohomäki jää virallisesti eläkkeelle 1.3.2015 lukien ja sitä
ennen hän pitää vuosilomiaan ja hänen virkansa täytettäneen väliaikaisesti tässä
kokouksessa. Viranhaltijoille tuli yllätyksenä – joulun ja uudenvuoden taitteessa pitkään palvelleen vapaaehtoisen luopuminen tehtävästään. Toisaalta luopuminen on
ymmärrettävää ja samalla osoittaa, kuinka työntekijään sidonnaista usein
vapaaehtoistyö on. Tuuli Linterin panos Seniorikerhon hyväksi on ollut merkittävä, jopa
siinä määrin, että seuraavan diakonityöntekijän kannattaisi harkita vastuun jakamista
useammalle vapaaehtoiselle. Tähän tarpeeseen ei ole riittävän nopeasti pystytty
reagoimaan.
Heti tiedon saatuaan johtava diakonianviranhaltija ja diakonian kehittävä pappi olivat
yhteydessä Apuomenaan. Maanantaisin kokoontuvan Seniorikerhon vetäjät ovat tietoisia
ja varautuneet tilanteeseen.
Marjukka Malisen aloitteessa on nähtävissä aito huoli kerhon jatkuvuudesta viranhaltijan
vaihtuessa. Toisaalta kerhotoiminnassa saattaa olla lyhyitä taukoja tai jokin toisen
huolehtii kerhosta vakinaisen viranhaltijan poissa ollessa. Myös esittelijälle on tullut
huolen ilmaisuja ja kaikesta päätellen monen huolestuminen perustuu vahvasti huhuihin.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Marjukka Malinen tarjoutuu itse vapaaehtoiseksi kerhon vetäjäksi, joka osoittaa
kunnioitettavaa vastuun kantamista. Toisaalta, mikäli virka saadaan tässä kokouksessa
täytettyä, niin lienee viisasta antaa uuden diakonianviranhaltijan käynnistää kerho
uudelleen tauon jälkeen. Viranhaltijalle välitetään Marjukka Malisen yhteystiedot, jolloin
kerho voi alkaa jo maaliskuun alussa siten, että viranhaltija pääsee aloitteen tekijän
kanssa toteuttamaan kerhotoimintaa käytännössä.
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Marjukka Malisen kirje

Kirkkoherran päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto merkitsee Marjukka Malisen aloitteen tiedoksi ja kiittää hän esille
nostamasta huolesta.
2. Kirkkoneuvosto toteaa tiedokseen, että kerho on väliaikaisesti tauolla ja
korvaavana toimintana senioreille on järjestetty Apuomenan maanantaisin
ylläpitämä Seniorikerho
3. Varsinainen seniorikerho jatkaa toimintaansa tauon jälkeen viranhaltija astuttua
tehtäviinsä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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29.

LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

30.

ILMOITUSASIOITA
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:









Kirkkohallituksen yleiskirjeet 29-31
Liite 14
Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A15-17, A1
Liite 15
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 13.1.2015
Liite 16
Nummen alueneuvoston pöytäkirjat 6/2014 12.12.2014 ja 1/2015 28.1.2015
Liitteet 17, 18
Pusulan alueneuvoston pöytäkirjat 4/2014 18.12.2014 ja 1/2015 28.1.2015
Liite19, 20
Perheasianneuvottelukeskuksen johtajan Jussi Aukion todistus suoritetusta
Kirkon perheneuvojan erikoistumiskoulutuksesta
Liite 21
Länsi-Uudenmaan seurakuntien Perheasiainneuvottelukeskuksen johtokunnan
pöytäkirja 1/2015
Liite 22
Alueseurakuntien seurakuntatoimistot ovat auki kukin yhden päivän viikossa;
Karjalohja maanantaisin, Nummi tiistaisin, Pusula keskiviikkoisin, Sammatti
torstaisin klo 9-11.30, 12-15.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti merkitä edellä esitetyt ilmoitusasiat tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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__________________
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MUUT ASIAT


Jäsen Birgitta Silvennoinen toi esille huolensa Mäntynummen seurakuntatalossa
toimivasta Jooga –ryhmästä. Aiheesta keskusteltiin vilkkaasti. Asia otetaan
valmisteluun seuraavaa kokousta varten.



Varapuheenjohtaja Paul Packalén ehdotti, että kantaseurakunnan toimikunnille
tulisi uusi otsikko kantaseurakunnan alueneuvosto.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti merkitä tiedoksi edellä esitetyt muut asiat.

32.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21.30.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

