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ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

118.

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.
Käsittely:
Puheenjohtaja esitti, että kokouksen sihteerinä toimisi vt. hallintojohtaja Katri
Lahtiluoma hallintosihteeri Päivi Kesälän ollessa estyneenä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

119.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita pöytäkirjantarkistajiksi Jussi Erkintalo ja Maarit Makkonen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Simo Jouhen ja Kirsi
Oksasen.
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KOLEHTISUUNNITELMA LOPPUVUODEKSI 2015
Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2 §: n nojalla määrännyt, että vuoden 2015 aikana
on Turun arkkihiippakunnan sekä Tampereen, Oulun, Mikkelin, Kuopion, Lapuan,
Helsingin ja Espoon hiippakuntien seurakunnissa koottava alla luetellut kolehdit.
(Porvoon hiippakunnassa kannettavista kolehdeista määrätään kirkkohallituksen
ruotsinkielisessä yleiskirjeessä.)
Lohjan seurakunnan kolehdit kerätään sekä suomenkielisissä messuissa että
ruotsinkielisissä messuissa. Ruotsinkielisten messujen kolehtisuunnitelma on liitteenä.
Alueneuvostot päättävät alueseurakuntien kolehdeista. Mikäli heiltä ei tule
kolehtisuunnitelmaa, noudatetaan kantaseurakunnan kolehtisuunnitelmaa. Virkkalan
kirkon sunnuntaimessussa klo 16 kolehteja ei pääsääntöisesti kerätä. Kolehtien kohteet
on pääsääntöisesti määrätty kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin taholta. Espoon
hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt kerättäväksi kolme kolehtia, jotka seurakunta
voi itse sijoittaa. Ne on merkitty tummanpunaisella. Koska kapituli edellyttää ilmoitusta
kolehtipäivistä 31.12.2014 mennessä, on päiväksi alustavasti määritelty 13.12.2015.
Tähän kolehtisuunnitelmaan on ns. vapaat kolehdit merkitty punaisella. Periaatteena on
se, että kevätkaudella helmikuusta huhtikuuhun: vapaat kolehdit kerätään
Yhteisvastuulle ja muina aikoina pääsääntöisesti lähetystyön nimikkokohteille.
Seurakunnan lähetys- ja kirkkopyhät voivat muuttaa satunnaisesti kolehtikohteita, joista
kirkkoherra tekee erillisen päätöksen. Merkittävä siirto on sinisellä.
Päivään sidotut kolehdit 2015
su 20.9.
17. sunnuntai helluntaista

Jeesus antaa elämän
Suomen Merimieskirkolle työhön suomalaisten parissa Merimieskirkon
toimipisteissä eri puolilla maailmaa. Suomen Merimieskirkko ry, Albertinkatu
2 B, 00150 Helsinki, FI55 8000 1800 0635 97.
su 27.9.

18. sunnuntai helluntaista

Kristityn vapaus

su 4.10.

Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla ”Näkymättömät
näkyviksi”. Kolehti käytetään vammaistyöhön Tasaus-keräyksen kautta.
Suomen Lähetysseura ry, PL 154, 00141 Helsinki. Seurakuntakohtaiset
tilitysohjeet löytyvät osoitteesta:
http://seurakuntapalvelut.suomenlahetysseura.fi
Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)

Jumalan sanansaattajat
Seurakuntien lapsi- ja perhetyön, erityisesti pyhäkoulu- ja päiväkerhotyön,
tukemiseen Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskuksen kautta.
Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry, Itälahdenkatu 27 A,
00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 6110 20152.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
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20. sunnuntai helluntaista

Usko ja epäusko
Lähetystyöhön Kirkon virallisen lähetysjärjestön kautta (seurakunta päättää
lähetysjärjestön).
Suomen Lähetysseuralle.
su 18.10.

21. sunnuntai helluntaista

Jeesuksen lähettiläät
Suomen Ekumeeniselle Neuvostolle kristittyjen yhteiseen työhön oikeudenmukaisen
maailman puolesta Vastuuviikon kautta. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210,
00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03, viite 3010.
la 24.10.

Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä
Tarvittaessa Suomen ekumeeniselle neuvostolle.

su 25.10.

Uskonpuhdistuksen muistopäivä

Uskon perustus
Koulutus- ja diakoniatyöhön juutalaisten parissa Israelissa Evankelisluterilaisen
Lähetysyhdistys Kylväjän kautta. Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä ry,
PL 188, 01301 Vantaa, FI57 4405 0010 0212 96.

la 31.10.

Pyhäinpäivä

Pyhien yhteys
Hiljaisuuden retriitteihin ja hengelliseen ohjaukseen sekä seurakuntien hengellisen
elämän tukemiseen Hiljaisuuden Ystävät ry:n kautta. Hiljaisuuden Ystävät ry, PL
142, 00121 Helsinki, FI19 5780 3820 0907 43. (Muutettu 1.11.2015, koska silloin on
Kansanlähetyksen kirkkopyhä)

su 1.11.

23. sunnuntai helluntaista

Antakaa toisillenne anteeksi
Nimikkoläheteille Markus ja Mari Aitamäelle Siperian työhön Kansanlähetyksen
kautta.

su 8.11.

24. sunnuntai helluntaista

Kahden valtakunnan kansalaisena
Seurakunnan nimikkokohteeseen Nepaliin SLS: kautta

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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su 15.11. Valvomisen sunnuntai

Valvokaa!
Kirkon Ulkomaanavulle naisten oikeuksien ja koulutuksen tukemiseen. Kirkon
Ulkomaanavun Säätiö, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 22.11. Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai)

Kristus, kaikkeuden Herra
su 29.11. 1. adventtisunnuntai

Kuninkaasi tulee nöyränä
Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla ”Kaikki eivät ole
turvassa omassa kodissaan”. Kolehti käytetään perheiden, naisten ja lasten
asemaa parantavaan sekä ihmiskaupan vastaiseen työhön Aasiassa,
Afrikassa, Boliviassa ja Venäjällä. Suomen Lähetysseura ry, PL 154, 00141
Helsinki. Seurakuntakohtaiset tilitysohjeet löytyvät osoitteesta:
http://seurakuntapalvelut.suomenlahetysseura.fi
su 6.12.

Itsenäisyyspäivä

Kiitos isänmaasta
Veteraanien parissa tehtävän hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuu
ry:n kautta. Veteraanivastuu ry, PL 600, 00521 Helsinki, FI86 1555 3000
1086 97.
su 13.12. 3. adventtisunnuntai

Tehkää tie Kuninkaalle
Espoon hiippakunnan ystävyyshiippakunnan, Namibian evankelis-luterilaisen
kirkon läntisen hiippakunnan toiminnan tukemiseen Suomen Lähetysseura
ry:n kautta.
su 20.12. 4. adventtisunnuntai

Herran syntymä on lähellä
Hengellisen elämän uudistamiseen ja syventämiseen seurakunnissa Hengen
uudistus kirkossamme ry:n kautta. Hengen uudistus kirkossamme ry,
Simotuntie 13, 33480 Ylöjärvi, FI21 2047 1800 1225 24, viite 260154.

to 24.12.

Jouluaatto

Lupaukset täyttyvät
Ystävyysseurakunta Köbanialle Unkarissa

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Jouluyö

Teille on syntynyt Vapahtaja!
Ystävyysseurakunta Sakulle Virossa
pe
25.12.

Jouluaamu

Nyt Beetlehemiin!
Seurakunnan nimikkoläheteille Tapani Haapalalle ja Ari Muttoselle
Kambodzhaan SLS:n kautta

pe
25.12.

Joulupäivä

Sana tuli lihaksi
Seurakunnan nimikkoläheteille Kallion perheelle Venäjälle SLS:n kautta.

la 26.12.

Tapaninpäivä (2. joulupäivä)

Kristuksen todistajat
Seurakunnan nimikkoläheteille Katariina Kiiluselle ja Tero Massalle
Thaimaseen SLS:n kautta
su 27.12. Apostoli Johanneksen päivä (3.joulupäivä)

Jumala on rakkaus
Seurakunnan nimikkolähetille Maikki Ochiengille Kenian kummilapsityöhön
SLEY:n kautta.
ma
28.12.

Viattomien lasten päivä (4. joulupäivä)

Jeesus pakolaisena
Seurakunnan nimikkolähetyskohteeseen Farsin-keliseen
satelliittitelevisiotyöhön SANSA:n kautta

pe
31.12.

Uudenvuodenaatto (ilta)

Aikamme on Jumalan kädessä
Seurakunnan nimikkolähetyskohteeseen Masaityöhön Keniassa SLEY:n
kautta

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman ajalle 20.9.-31.12.2015.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Lohjalla ____________
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__________________
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LOHJAN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston tehtävistä säädetään Kirkkolain 10.luvussa sekä
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistaman kirkkoneuvoston ohjesäännön
3.luvussa. Kirkkoneuvoston tehtäviin kuuluu Kirkkolain 10 luvun 6§:n mukaisesti
kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta ja päätösten toimeenpaneminen.

”Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on
lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän
ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto
pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi,
onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa,
ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen.”
Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, että
1. kirkkovaltuuston kokouksien 1-3/2015 päätökset on tehty
järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan, eivätkä ole
lainvastaisia,
2. seuraavat päätökset on pantu täytäntöön niiden tultua lainvoimaisiksi:

oikeassa
muutoin

Kokous 1/2015, 20.1.2015
5. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
7. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen
8. Kirkkoneuvoston valinta
9. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan valinta
10. Svenska direktionin jäsenten valinta
11. Karjalohjan alueneuvoston jäsenten valinta
12. Nummen alueneuvoston jäsenten valinta
13. Pusulan alueneuvoston jäsenten valinta
14. Sammatin alueneuvoston valinta
Kokous 2/2015
22. Nordkalk Oy Ab:n ja Lohjan seurakunnan välinen maanvuokrasopimus
23. Pusulan alueseurakuntaan sijoittuvan II kappalaisen vaali
24. Lisämäärärahaesitys vuoden 2015 talousarvioon

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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__________________
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Kokous 3/2015
32. Nummen alueseurakuntaan sijoittuvan V kappalaisen vaali
33. Tilintarkastusyhteisön valinta valtuustokaudelle 2015-2018
34. Lohjan seurakunnan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014
35. Henkilöstökertomus vuodelta 2014
36. Seurakunnan taloustilanne 3/2015
37. Alueseurakunnan johtosäännön muuttaminen jäsenmäärän osalta
38. Hallintojohtajan valinta
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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STRATEGIATYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
Kokouksessaan 1/2013, (12.2.2013, 21§) kirkkoneuvosto päätti Lohjan seurakunnan
strategiaa valmistelevan työryhmän edellisellä vaalikaudella nimeämisestä siten, että
työryhmän
puheenjohtajana
toimi
kirkkovaltuuston
puheenjohtaja,
viisi
luottamushenkilöä, sekä viranhaltijoina hallintojohtaja ja kirkkoherra. Työryhmän
sihteerinä toimi hallintosihteeri Päivi Kesälä. Edellisellä vaalikaudella jokaisesta
valtuustoryhmästä oli jäsenenä yksi luottamushenkilöedustaja.
Lohjan seurakunnan strategia on laadittu vuonna 2006. Seurakunnan strategia on
pysynyt muuttumattomana myös koko Lohjan seurakuntayhtymän toiminta-ajan 20092012. Koko evankelis-luterilaisen kirkon strategia on työryhmän perustamisen jälkeen
valmistut vuoteen 2020 nimellä
”Kohtaamisen kirkko”. Aikaisempi koko kirkkoa
koskettava strategia on voimassa vuoteen 2015 nimellä ”Meidän Kirkko -osallisuuden
yhteisö”. Strategian pohjana oleva mietintö on vuodelta 2007 (sarja C 2007:10).
Kaikkiaan kirkon keskushallinnolla on laadittuna yhdeksän muuta osa-strategiaa.
Edellisellä vaalikaudella työryhmä sai useita päälinjoja jo hahmotettua, kuitenkin
työryhmä tahtoi odottaa sekä kirkon kokonaisstrategian julkaisua että vaalikauden
vaihdosta, jotta siihen pystyttäisiin huomioimaan kaikki tekijät. Työryhmän
perustaminen on tarkoituksenmukaista myös siksi, että syyskuussa uusi hallintojohtaja
aloittaa virassaan.
Strategia terminä on lyhyesti miellettävissä suunnitelmaksi, jonka avulla pyritään
saavuttamaan asetettuja päämääriä. Se on nähtävissä keskeiseksi ohjaustyökaluksi
seurakunnallista toimintaa ja resursseja kohdennettaessa. Strategialla määritellään
tietylle ajanjaksolle suunta ja tavoitteet, jota kohden seurakunnan toimintaa
kokonaisuudessaan lähdetään kehittämään.
Tarvetta Lohjan seurakunnan strategian ja toiminta-ajatuksen päivittämiseksi luovat
osaltaan myös yleinen yhteiskunnallinen kehitys ja lähialueen toimintaympäristön
muutokset, kuten kokemamme seurakuntarakenteen muutos vuoden 2012 lopulla.
Kokonaisuutta tarkasteltaessa huomioon tulee ottaa lisäksi alueen väestörakenteen
kehitys, seurakuntatalouksien taloudelliset paineet, seurakuntien jäsenmäärän asteittain
laskeva kehitys jne. Laadittavaksi tulevan strategian osa-alueet voidaan hahmottaa/
jakaa seuraavasti; seurakunnan perustehtävä/ seurakunnallisen työn painopistealueet,
henkilöstö, kiinteistöt, hautausmaat ja viestintä.
Strategiatyö on luonteeltaan vaativaa ja laaja-alaista näkemystä kysyvää työtä, jossa
tarvitaan mm. alueen paikallisten olojen ja erityispiirteiden tunnistamista ja näiden
yhdistämistä laajempiin seurakuntia koskettaviin ilmiöihin ja kehityssuuntiin. Ollakseen
toimintakykyinen ja tehokas työryhmän kokoonpanon ei tule olla kovin laaja.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Puheenjohtajana toimivan luottamushenkilön lisäksi työryhmään kuuluisivat virkansa
puolesta Lohjan seurakunnan kirkkoherra ja hallintojohtaja, jotka toimisivat työryhmän
jäseninä ja omien vastuualueidensa mukaisina valmistelijoina, sekä esim. kuusi muuta
luottamushenkilöä.
Kirkkoneuvoston alaisena toimivan työryhmän tavoitteeksi asetettaisiin laatia esitys
Lohjan seurakunnan strategiaksi kuluvan vuoden syksynä siten, että työskentelyn
elementtejä pystytään huomioimaan jo ensi vuoden talousarviota laadittaessa ja
viimeistään vuoden 2017 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely
pohjautuisivat hyväksyttyyn Lohjan seurakunnan strategiaan. Strategiatyöryhmän
nimeämisen jälkeen seuraavassa lokakuun kirkkovaltuuston kokouksen yhteydessä
järjestetään kirkkovaltuuston puitteissa seminaari, jossa käydään läpi edellisen
työryhmän työskentelystä saatuja tuloksia.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. nimetä luottamushenkilön Lohjan seurakunnan strategiaa valmistelevan
työryhmän puheenjohtajaksi ja hänelle henkilökohtainen varajäsen,
2. todeta, että kirkkoherra ja hallintojohtaja toimivat virkansa puolesta työryhmän
jäseninä ja valmistelijoina,
3. nimetä strategiatyöryhmään 5 muuta luottamushenkilöjäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1. nimetä Anna-Mari Kaskisen Lohjan seurakunnan strategiaa valmistelevan
työryhmän puheenjohtajaksi ja Birgitta Silvennoisen hänen henkilökohtaiseksi
varajäseneksi,
2. todeta, että kirkkoherra ja hallintojohtaja toimivat virkansa puolesta työryhmän
jäseninä ja valmistelijoina,
3. nimetä seuraavat henkilöt strategiatyöryhmän jäseniksi ja henkilökohtaisiksi
varajäseniksi:
- Heimo Yrjönsalo, varajäsen Saila Sutinen
- Kirsi Oksanen, varajäsen Jari Väre
- Maarit Makkonen, varajäsen Rolf Oinonen
- Irja Salonen, varajäsen Jorma Kaira
- Kauko Pohjonen, varajäsen Veera Ruti
- Harri Lylylahti, varajäsen Raimo Friberg
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LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE
Kirkkovaltuustossa toimitettiin Nummen alueseurakuntaan sijoittuvan V kappalaisen
virkavaali 2.6.2015. Vaalista on tehty valitus Helsingin hallinto-oikeuteen 16.6.2015.
Valituksen perusteella hallinto-oikeus pyytää kirkkoneuvostolta 13.7.2015 päivätyssä
kirjeessä lausuntoa 31.8.2015 mennessä. Lausuntopyyntö ja valitus ovat liitteinä.
Kirkkoherra on valmistellut seuraavan lausunnon:

LAUSUNTO
Helsingin hallinto-oikeuden 13.7.2015 päivättyyn pyyntöön koskien kirkkovaltuuston 2.6.2015
tekemää päätöstä.
TAUSTAA
Lohjan seurakunta laajentui 1.1.2013 lukien, koska siihen liitettiin kuntaliitosten seurauksena
Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kunnat. Kirkkohallitus päätöksen seurauksena Lohjan
seurakuntayhtymä lakkautettiin siihen kuuluessa Lohjan ja Sammatin seurakunnat, myös
Nummi-Pusulan seurakuntayhtymä lakkautettiin. Samassa yhteydessä lakkautettiin myös
Karjalohjan, Nummen, Pusulan ja Sammatin itsenäiset seurakunnat ja liitettiin osaksi Lohjan
seurakuntaan. Liitetyistä seurakunnista muodostettiin KL 3 § ja KJ 12: 5 §: ien mukaisesti
seurakuntapiirit, joista käytetään nimeä alueseurakunta.
Tässä muutosprosessissa päädyttiin ratkaisuun, jossa sekä kirkkoneuvoston että
kirkkovaltuuston kokouksissa ovat viranhaltijoina läsnä myös alueseurakuntien papit tuomassa
tarvittaessa paikallisen asiantuntemuksensa ja alueneuvostojen näkemyksen luottamuselinten
käyttöön. Näin käytännössä heillä on ollut useissa asioissa taustoituksen kannalta oleellinen
merkityksensä, käytännössä heillä on ollut kokouksissa puheoikeus.
Lohjan seurakunnassa sekä kirkkoneuvoston että kirkkovaltuuston kokouksissa pidetään
pelkästään päätöspöytäkirjaa, joka selkeästi ilmenee valitukseen ohessa olevasta
kokouspöytäkirjan liitteestä.
KIRKKONEUVOSTON LAUSUNTO
Kirkkovaltuuston 2.6.2015 kokouspöytäkirjasta ilmenevät asian valmistelun
päätöksentekoprosessin kulku. Varsinainen toimitettu virkavaali toimitettiin ohjeiden ja
säädösten mukaisesti. Valittajan kritiikki ei kohdistu varsinaiseen vaalin toimittamiseen, vaan
sitä edeltävään keskusteluun valtuustossa. Päätösasiakirjaan ei ole taltioituna kyseistä
keskustelua, joten jokaisella paikalla olleella on sen kulusta oman käsityksensä, ja
puheenvuorojen vaikuttavuudesta.
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Valittaja hakee muutosta vaalin tulokseen sillä perusteella, että Karjalohjan aluepapin
tehtävässä toimiva pastori Arja Penttinen käytti kannatuspuheenvuoron yleiskeskustelussa
ennen virkavaalin toimittamista ja pyrkien vaikuttamaan vaalin tulokseen. Yleiskeskustelussa eri
ryhmiä edustavat valtuutetut käyttivät puheenvuoroja kolmen vaalikelpoisen ehdokkaan
puolesta, joiden kesken äänet myös jakautuivat.
Valittaja on aivan oikeassa, että pastori Arja Penttinen käytti kannatuspuheenvuoron yhden
ehdokkaan puolesta, mutta sen vaikuttavuudesta on vaikea todentaa puolesta tai vastaan.
Varsinaiseen äänestykseen hän ei osallistunut, ainoastaan valtuutetut osallistuivat. Valittaja
perustelee näkemystään sillä, että Lohjan kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston
ohjesääntö, kirkkolaki tai kirkkojärjestys kategorisesti kieltää muiden henkilöiden
puheenvuorojen käytön.
Edellä mainituista säännöksistä voidaan todeta, että viranhaltijalla, joka on velvoitettu olemaan
saapuvilla kokouksessa antamaan valtuustolle tarvittavia tietoja (KJ 8: 7 §), on näin myös
rajatusti olemassa puheoikeus luottamuselimen kokouksessa. Varsinaista päätöksentekovaltaa
hänellä ei ole.
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §: ssä todetaan seuraavasti: ”Asian käsittelyn alettua
valtuutetulla on oikeus pyytää puheenvuoroa paikaltaan seisomaan nousen, kättä nostamalla tai
muulla selvästi havaittavalla tavalla.” Pykälä jatkuu selkeästi lieventävästi siten, että
”Puheenjohtajalla on oikeus antaa kirkkoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle
heidän estyneenä ollessaan Kirkkojärjestyksen 8 luvun 7 §:n mukaan kirkkoneuvoston
määräämälle jäsenelle ja valtuuston määräämille viranhaltijoille puheenvuoro ennen muita
puheenvuoroja.”
Tässä tapahtumassa puheenjohtaja käytti hänelle delegoitua puhevaltaa hänelle annettujen
ohjeiden mukaisesti. Ainoan poikkeuksen muodostaa se, että viranhaltijan puheenvuoro sijoittui
valtuutettujen kannatuspuheenvuorojen väliin. Syy tähän oli puhtaan tekninen:
puheenvuoropyynnöt myönnettiin pyydetyssä järjestyksessä. Hänellä ei ollut tilanteessa
mahdollisuutta asettaa puheenvuoroja jonoon, vaan ne myönnettiin pyydetyssä järjestyksessä.
Tämän lisäksi aluepastorilla oli työtehtävänä olla saapuvilla kokouksessa.
Säädösten ja eri ohjeistuksen mukaan viranhaltijalla on mahdollisuus rajatusti käyttää
puheenvuoronsa hänen sitä pyydettyään tai esimerkiksi luottamuselimen kysyessä
viranhaltijalta taustoitusta tai kantaa asiaan. Varsinaiseen päätöksentekoon hänellä ei ole
kuitenkaan valtuustokokouksessa mahdollista osallistua. Puheenjohtajalla on oikeus tässä
tapauksessa myös myöntää puheenvuoro viranhaltijalle. Puheenvuoron käyttäjän vastuulle
puolestaan jää se, että onko käytetty puheenvuoro sopiva tai asiallinen. Toki tuon puntaroinnin
tekevät myös valtuustossa olevat yksittäiset valtuutetut.
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Toisaalta, ohjeistuksissa lähdetään siitä, että viranhaltijan oletetaan käyttävän puheenvuoronsa
hänen tehtäväänsä liittyen, ei käyttää kannatuspuheenvuoroja, vaikka sitä ei ole varsinaisesti
näin niihin kirjattukaan. Kirkkovaltuuston kokouksessa ei järjestetty koevaalia. Käytetyissä
puheenvuoroissa esitettiin, että jokainen valtuutettu käyttäisi suljetussa lippuäänestyksessä
omaa harkintaansa, joka
lienee kyseisen vaalin tarkoitus. Näin myöskään käytetyn puheenvuoron vaikuttavuutta ei voi
jälkikäteen arvioida tai mitata.
Hallinto-oikeuden harkintaan jää, tapahtuiko virkavaali kokonaisuudessaan ohjeiden ja
säädösten mukaisesti. Kirkkoneuvoston näkemys on se, että varsinainen vaalin toimitus tapahtui
säädösten mukaan.
LIITE 1

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö tehtyyn valitukseen
koskien Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston 2.6.2015 32 §:n
päätöstä

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä olevan lausunnon ja lähettää sen Helsingin hallintooikeudelle.
Käsittely:
Pastori Arja Penttinen esitti oman näkemyksensä tapahtuneesta. Tämän jälkeen Arja
Penttinen sekä pastori Heikki Marjanen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi.
Yleiskeskustelun aikana tehtiin ehdotus, että kirkkoneuvoston lausunnon kolmanteen
kappaleeseen tehdään tekninen korjaus, jonka jälkeen kappale kuuluu seuraavasti:
”Valittaja on oikeassa siinä, että pastori Arja Penttinen käytti puheenvuoron ehdokas Raili
Rantasen puolesta. Sen vaikuttavuudesta on vaikea todentaa puolesta tai vastaan. Valittaja
perustelee näkemystään sillä, että Lohjan kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston
ohjesääntö, kirkkolaki tai kirkkojärjestys kategorisesti kieltää muiden henkilöiden
puheenvuorojen käytön.”
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä olevan lausunnon teknisen korjauksen jälkeen ja
lähettää sen Helsingin hallinto-oikeudelle sekä Lohjan seurakunnan kirkkovaltuustolle
tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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124. – 130. HENKILÖSTÖASIOITA
131.

SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 6/2015
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion
toteutumista 30.6.2015 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on
merkitty miinuksella ja menot plussalla. Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla on liitteenä.
Siinä näkyvät talousarvion vertailuluvut budjettiin tiliryhmätasolla. Kipaan on toimitettu
tilinpäätösluvut 2014, jotka esitetään myös vertailutietona tuloslaskelmassa. Tilinpäätös
2014 sisältää myös sisäiset erät. Sisäisiä ei sen sijaan ole budjetoitu talousarvioon 2015.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 37,6 % ja toimintakulujen osalta
45,1 %. Verotulojen toteutuma kesäkuun loppuun on 55,0 %. Poistojen toteutuma on
51,9 %.
Huomioitavaa on, että verottajalta saadun tämän hetken (27.7.2015) tilanteen mukaan
ennakonpalautuksista muodostuva marraskuussa takaisin perittävä erä, ns.
maksuunpanotilitys on 740.043 euroa. Jäännösveroista koostuva lisätilitys on yhteensä
333.291 euroa. Tämä summa tilitetään seurakunnalle kahdessa erässä, ensimmäinen
erä joulukuussa ja toinen erä seuraavan vuoden helmikuussa. Summat tarkentuvat
loppuvuotta kohti, mutta suuruusluokka on nyt tiedossa.
Verottajan tietojen mukaan verotulot kuuden kuukauden osalta ovat yhteensä 5.252.192
euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ansiotuloverotuloissa oli -1,7
% ja yhteisöverotuloissa lisäystä 10,0 %.
Kirkollisveron tilityksissä vuonna 2015 käytettävä jako-osuus on helmikuun
verotilityksestä alkaen 3,03 %. Jako-osuus aleni joulukuussa vahvistetusta vuoden 2014
jako-osuudesta 2,6 prosenttia. Osuuksien laskennassa on sovellettu vuoden 2015
veroperusteita. Lisäksi kirkollisveron määrää arvioitaessa on huomioitu jäsenmäärän
nettomuutos vuodesta 2013 vuoteen 2015.
LIITTEET

4

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso

5

Verotulojen kertymä

Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta
6/2015.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
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KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KOSKIEN
KIRKOLLISVALITUSTA SEURAKUNTAJAON MUUTTAMISESTA
Korkein Hallinto-oikeus on antanut 18.8.2015 päätöksensä koskien seurakuntajaon
muuttamista antaen sen kirkkoneuvostolle tiedoksi. Valittajina ovat Nummen
seurakuntaneuvosto, Heikki Linnavirta, Kaisa Niskala ja Karjalohjan Hyvämaineisen
Seurakunnan Ystävät ry.
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan se ei tutki Heikki Linnavirran, Kaisa
Niskalan ja Karjalohjan Hyvämaineisen Seurakunnan Ystävät ry:n valitusta, sekä on
hylännyt Nummen seurakuntaneuvoston tekemään valituksen. Päätös perusteluineen on
liitteenä.
LIITE 6

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 18.8.2015/2202

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. merkitsee Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun tiedoksi,
2. lähettää päätöksen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
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133.

LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

134.

ILMOITUSASIOITA
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:


Kirkkohallituksen yleiskirjeet 13-14
Yleiskirjeet luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet



Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 11.6.2015
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedott
eet/hallintotiedotteet-2015/



Uudenmaan kehitysvammatyön johtokunnan pöytäkirjan 2/2015 liitteineen
Liite 7



Saapunut kirje Kirkon Ulkomaanavun Säätiöltä ja Suomen Lähetysseuralta
Liite 8



Saapunut vetoomus 20.5.2015 Ojamon alueen oman vakinaisen
diakoniatyöntekijän viran jatkamisesta
Liite 9



Pusulan alueneuvoston 16.4.2015 3/2015 ja 10.6.2015 4/2015 pöytäkirja
Liite 10



Karjalohjan alueneuvoston 22.6.2015 4/2015 pöytäkirja
Liite 11

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
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MUUT ASIAT
1. Vuotuinen hautausmaakatselmus järjestetään tiistaina 15.9.2015 klo 13 alkaen.
Katselmukseen ilmoittivat osallistuvansa Esa Sohlberg, Päivi Seger, Kaisa Aarnio,
Anna-Mari Kaskinen, Jari Väre ja Simo Jouhi. Vastaavana viranhaltijana mukana
on hautaustoimen päällikkö Pekka Huttunen.
2. Kirkkovaltuuston kokous ja seminaari pidetään tiistaina 6.10.2015 klo 17.00
alkaen seurakuntakeskuksessa, Sibeliuksenkatu 2.
3. Kirkkoneuvoston ja -valtuuston jäsenet kutsutaan osallistumaan seuraaviin
alueseurakuntien tilaisuuksiin:
-

Juhlamessu Pusulan kirkossa sunnuntaina 13.9.2015 klo 12 (aluekappalainen
Sampo Luukkosen virkaan asettaminen)

-

Messu Karjalohjan kirkossa sunnuntaina 20.9.2015 klo 10 (Kivikirkon palon
vuosipäivän muistaminen)

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti merkitä edellä mainitut muut asiat tiedoksi.

136.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.45.
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