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ALKUHARTAUS
Juhani Korte toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja piti alkuhartauden.
Laulettin virsi 170.

156.

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:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

157.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
valita pöytäkirjantarkistajiksi Kirsi Oksasen ja Veera Rutin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Veera Rutin ja
Kirsi Oksasen ollessa estynyt Leena Saaren.
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SEURAKUNTAKESKUKSEN JA HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUKSEN
RIKOSILMOITIN- JA PALOVAROITINJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN
Seurakuntakeskuksen (Sibeliuksenkatu 2) sekä hautausmaan huoltorakennuksen
rikosilmoitin- ja palovaroitinjärjestelmän uusimiseen on varattu määrärahat kuluvan
vuoden budjettiin (11 000 €).
Nykyiset järjestelmät ovat alkuperäiset, n. 20 vuotta vanhat, ja niitä joudutaan
korjaamaan usein, koska ne aiheuttavat usein vikahälytyksiä. Laitteiden korjaaminen
on vaikeaa, sillä niihin ei saa enää varaosia. Tästä syystä rikosilmoitin- ja
palovaroitinjärjestelmät joudutaan uusimaan. Työ on tarkoitus teettää kuluvan vuoden
marraskuussa.
Laitteistojen uusimisesta on tehty selvitys yhdessä paloviranomaisten ja
turvajärjestelmiin erikoistuneen urakointiliike Sähkö-Sinssi Oy:n kanssa. Selvityksessä on
pyritty löytämään keskusyksiköt, jotka soveltuisivat olemassa olevaan
ilmaisinjärjestelmään siten, että vanha ilmaisinjohdotus pystytään hyödyntämään.
Kokonaisuus on vaikea ja suhteellisen kallis kilpailuttaa., koska vanhat suunnitelmat
pitäisi ensin digitoida ja piirtää sitten uudelleen. Digitointi- ja suunnittelutyö maksaisivat
yhteensä n. 3 500 euroa.
Ilmaisimien ja keskusyksikköjen uusimisesta on pyydetty tarjous Sähkö-Sinssi Oy:ltä,
jolla on vuosien kokemus seurakuntakeskuksen nykyisten laitteistojen huollosta
ja korjauksesta. Tarjous on summaltaan 9 078,21 euroa. Liitteenä tarjous.
Tarjous on edullinen ottaen huomioon vaihdettavien ilmaisimien määrä (172 kpl) sekä
sen, että osa ilmaisimista on hankalasti vaihdettavissa näiden sijainnin vuoksi.
LIITE 1

Tarjous

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Sähkö-Sinssi Oy:n seurakuntakeskuksen ja hautausmaan
huoltorakennuksen rikosilmoitin- ja palovaroitinjärjestelmän uusimisesta
antaman tarjouksen hinnaltaan 9 078,21 euroa.
2. että rikosilmoitin- ja palovaroitinjärjestelmän uusiminen tilataan Sähkö-Sinssi
Oy:ltä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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160.

HENKILÖSTÖASIA

161.

MÄNTSÄLÄN SEURAKUNNAN KEHITYSVAMMATYÖN JOHTOKUNNAN
JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA VUOSIKSI 2016 - 2017
Lohjan seurakunta on solminut sopimuksen kehitysvammatyöstä Mäntsälän
seurakunnan kanssa. Sopimuksen piiriin kuuluu useampia eri seurakuntia ja tämän
perusteella jäsenyys kulkee vuoroperiaatteella. Vuosiksi 2016–2017 on Lohjan
seurakunnan vuoro asettaa edustajansa johtokunnan varsinaiseksi ja varajäseneksi
edellä mainitulle kaksivuotiskaudeksi.
Kirkkojärjestyksen mukaan johtokunnan jäsenet valitaan kirkkovaltuustossa.
Kehitysvammatyöstä vastaavan pastori Tiina Peipon kirje on liitteenä.
LIITE 2

Tiina Peipon kirje

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Mäntsälän seurakunnan
kehitysvammatyön johtokuntaan varsinaisen jäsenen ja hänelle varajäsenen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KASVATUSTOIMIKUNNAN JÄSENEN ERONPYYNTÖ JA UUDEN
JÄSENEN VALINTA
Kasvatustoimikunnan jäsen Pertti Haapalainen anoo eroa toimikunnan jäsenyydestä
sähköpostikirjeellään 19.9.2015 kirkkoherralle ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle
paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Pertti Haapalainen on toimikunnan varsinainen jäsen ja varajäsenenä toimii Markku
Piirilä.
LIITE 3

Pertti Haapalaisen sähköposti

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. myöntää kasvatuksen toimikunnan jäsen Pertti Haapalaiselle eron
jäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi,
2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen kasvatuksen toimikuntaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
1.
2.

myönnetään ero jäsenyydestä kasvatuksen toimikunnan jäsen Pertti
Haapalaiselle paikkakunnalta poismuuton vuoksi
valita varsinaiseksi jäseneksi Markku Piirilä ja varajäseneksi Heikki Jauhiainen
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SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 9/2015
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion
toteutumista 30.9.2015 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on
merkitty miinuksella ja menot plussalla. Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla sekä
rahoituslaskelma ja tase ovat liitteenä.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 59,4 % ja toimintakulujen osalta
67,9 %. Verotulojen toteutuma elokuun loppuun on 80,2 %. Poistojen toteutuma on
77,0 %. Tässä tuloslaskelmassa ei ole huomioitu vielä syyskuun poistoja. Palvelukeskus
toimittaa edellisen kuun raportit seuraavan kuukauden 20. päivä. Syyskuun raportit ovat
siis käytettävänä meillä lokakuun 20. päivä. Näissä raporteissa on laskettu myös poistot.
Jo nyt kuitenkin voidaan esittää kohtuullisen tarkkaa tietoa syyskuun lopun
toteutumasta. Suurimmat menoerät eli palkkakulut ja tuloerät eli verotulot ovat mukana
nyt esitettävissä raporteissa.
Huomioitavaa on, että verottajalta saadun tämän hetken (17.9.2015) tilanteen mukaan
ennakonpalautuksista muodostuva marraskuussa takaisin perittävä erä, ns.
maksuunpanotilitys on 745.842 euroa. Jäännösveroista koostuva lisätilitys on yhteensä
336.812 euroa. Tämä summa tilitetään seurakunnalle kahdessa erässä, ensimmäinen
erä joulukuussa ja toinen erä seuraavan vuoden helmikuussa. Puolet tästä summasta
parantaa siis tämän vuoden tulosta ja toinen puoli vaikuttaa ensi vuoden tulokseen.
Summat tarkentuvat loppuvuotta kohti, mutta suuruusluokka on nyt tiedossa.
Verottajan tietojen mukaan verotulot kuuden yhdeksän osalta ovat yhteensä 7.739.952
euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ansiotuloverotuloissa oli -2,3
% ja yhteisöverotuloissa lisäystä 7 %.
Verottaja on julkaissut 21.9.2015 tiedon kirkollisveron arvioiduista tilityksistä
kalenterivuonna 2015. Tämän tiedon mukaan Lohjan seurakunnan osuus vuonna 2015
tilitettävistä kirkollisveroista on 8.529.962 euroa.
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.
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Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta
9/2015.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LÄHETEKESKUSTELU VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELUSTA
Työntekijät ovat laatineet ehdotuksen vuoden 2016 talousarvioksi, josta on
käyttötalouden osalta materiaali liitteenä.
Tässä vaiheessa vuoden 2016 budjetti on 144.967,87 euroa alijäämäinen.
Talousarvioehdotuksessa on varauduttu verotulojen 2% supistumiseen, muutos 177.200 € kuluvaan vuoteen nähden. Yhteisöveron tuotto jää pois vuoden 2016 alusta
ja muuttuu valtionavuksi. Yhteenvetoraportissa näyttää, että tätä ei ole huomioitu,
mutta kustannuspaikkakohtaisessa raportissa näkyy että valtionapu on kohdennettu
omalle kirjanpidolliselle tililleen. Henkilöstökuluissa on otettu huomioon ennakoitavissa
olevat työ- ja virkaehtosopimuksista aiheutuvat kustannuspaineet, jotka on arvioitu 0,75
% suuruusluokan mukaan.
Lohjan seurakunnassa on budjetoitu palkkamenot bruttomääräisinä, eivätkä viranhaltijat
ole lähteneet supistamaan palkkamenoja ennakoitavien poissaolojen tai avoimina
olevien vakanssien osalta. Avoinna olevien virkojen täyttämispäätös tai päätös avoimeksi
jättämisestä ei ole viranhaltijoiden tehtävissä, vaan luottamuselinten asia. Lisäksi
työnantaja ei voi merkitsevästi vaikuttaa esim. eläkkeelle lähtemisen ajankohtiin, vaan
eläköitymisestä johtuvat muutokset realisoituvat aikanaan. Tämän vuoksi palkkasummat
on otettu talousarvioon täysimääräisinä, vaikka on arvioitavissa että palkkamenot eivät
tule toteutumaan täysimääräisinä.
Verotuksen toimittamisesta valtiolle korvattavat kulut pienenevät, ja tämä on huomioitu
talousarviossa.
Korkotulojen kertymäarviota on pienennetty olennaisesti aikaisempiin toteutumiin ja
arvioihin nähden. Syynä on korkotason historiallinen alhaisuus.
Vuosikate on positiivinen 396.574,13 €, mutta suunnitelmanmukaiset poistot, 598.526 €,
vievät tilikauden 2016 talousarvion alijäämäiseksi.
Kirkkoneuvosto antoi kokouksessaan ohjeita talousarvion laatimiseksi ja hyväksyttävän
tappion määrän arvioimiseksi. Valmistelun tuloksena on kuitenkin tultu siihen tulokseen,
että tehtävät supistukset ja säästöt on luottamuselinten ohjeistettava tarkemmin.
Säästöt vaikuttavat suoraan toiminnan supistamiseen ja näin pitkälle menevä
säästökohteiden valinta virkamiestoimin ei toteuta edustuksellisen demokratian
vaatimuksia.
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Talousarvioesitys vuodelle 2016 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2017 2018 tuodaan lopullisessa muodossaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi marraskuun
kokoukseen 17.11.2015. Kirkkovaltuuston hyväksyttävänä talousarvio 2016 sekä talousja toimintasuunnitelma 2017 – 2018 on 1.12.2015.
LIITE 8

Talousarvio 2016 (erillinen)

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto kävi vilkkaan lähetekeskustelun, hyväksyi numero-osan sekä päätti
yksimielisesti antaa evästyksenä ja toiveina jatkotoimenpiteitä varten seuraavaa:
1.
2.
3.
4.

toimintasuunnitelman tulisi olla valmis katsottavaksi hyvissä ajoin
onko mahdollista tehdä tiedotusta ja viestintää halvemmalla
rippikoulutyön kokonaiskustannusten kartoittamista
strategiatyössä on huomioitava vuodelle 2016 muodostuva alijäämä ja sen
aiheuttama säästötarve

Kokouksessa päätettiin pitää tauko 19.10-19.20 sekä jatkaa §170.
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JOHTAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
Johtava nuorisotyönohjaaja Olli Vaittinen on irtisanoutunut Lohjan seurakunnan
palveluksesta 3.2.2016 alkaen. Vapautuva virka on perusteltua täyttää, koska kyseessä
on työalan esimiestehtävä. Viran julistaa haettavaksi ja täyttää kirkkoneuvosto.
Johtavan nuorisotyönohjaajan keskeisenä tehtävänä on johtaa nuorisotyön työalaa ja
osallistua sen käytännön toimintaan sekä kehittää työalaa yhteistyössä muiden
työntekijöiden kanssa koko Lohjan seurakunnan alueella. Lisäksi johtava
nuorisotyönohjaaja toimii työalan muiden työntekijöiden lähiesimiehenä.
Viran pätevyysvaatimuksena on piispainkokouksen päätöksen 102/2005 mukainen
sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK) tai humanistisen
alan ammattikorkeakoulututkinto (yhteisöpedagogi AMK) tai piispainkokouksen
aikaisempien päätösten tarkoittama kelpoisuus. Lisäksi edellytetään tehtävään
soveltuvan esimieskoulutuksen suorittamista tai koulutukseen sitoutumista. Virkaan
valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää ennen
valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus terveydentilastaan
sekä rikosrekisterilain 6:2§:n mukainen rikosrekisteriote.
Virka sijoittuu vaativuusryhmään 503 ja tehtäväkohtainen peruspalkka on 2.461,83 €/kk.
Lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista palkanosaa, jonka suuruus on enimmillään +
15 % peruspalkasta.

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

hakumenettelyä. Viranhakuilmoitukset on saatettava tiedoksi julkaisemalla ne
työnantajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla
työnantajan päättämällä tavalla, jollei toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14
kalenteripäivää ilmoituksen julkaisemisesta.
Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen aloittamisesta alkavasta
enintään kuuden kuukauden koeajasta (KL 6:17§).
Viran täytön valmistelua varten on tarkoituksenmukaista perustaa työryhmä. Työryhmän
tehtävänä on hakuprosessin läpivieminen sekä ehdotuksen tekeminen valittavaksi
esitettävästä henkilöstä.
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa johtavan nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi siten, että se
täytetään 3.2.2016 lukien tai sopimuksen mukaan
2. noudattaa viran täytössä 6 kuukauden koeaikaa
3. nimetä viran täyttöä valmistelevan työryhmän
4. valtuuttaa työryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat ja
suorittamaan haastattelut, joiden perusteella viran täyttö tuodaan
kirkkoneuvoston päätettäväksi
Kirkkoneuvoston päätös:
1. julistaa johtavan nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi siten, että se
täytetään 3.2.2016 lukien tai sopimuksen mukaan
2 . noudattaa viran täytössä 6 kuukauden koeaikaa
3 . työryhmän jäseniksi valittiin Saila Sutinen, Veera Ruti, Kirsi Oksanen
Katri Lahtiluoma ja Juhani Korte
4. valtuuttaa työryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat ja
suorittamaan haastattelut, joiden perusteella viran täyttö tuodaan
kirkkoneuvoston päätettäväksi
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RIPPIKOULUMAKSUJEN TARKISTAMINEN
Rippikoulutyö on osa seurakunnan kasteopetusta ja sen hoitaminen on kirkkolaissa
määritelty seurakunnan tehtäväksi.
Rippikoulun kestoksi on suunniteltu puoli vuotta, ryhmäkooksi noin 25. Rippikoulu on
osallistujille sinänsä maksuton, seurakunta veloittaa rippikoululeireille osallistuvilta vain
ateriamaksun. Päivärippikouluista ei peritä mitään maksua. Mikäli rippikoululaisen
perheen taloudellinen tilanne sitä edellyttää, voi ateriamaksusta hakea
maksuvapautusta.
Ilmoittautuminen vuoden 2016 rippikouluihin päättyy 19.10.2015 ja tämän jälkeen
julkaistaan tieto siitä mille leirille kukin pääsee osallistumaan. Myöhemmin lähetetään
lasku ateriamaksusta.
Ateriamaksu, joka on ollut vuodesta 2014 lukien 90 € (sitä ennen 70 €, erityisrippikoulut
maksoivat silloin 100 €), on alhainen verrattuna muihin seurakuntiin, (esim. Espoossa
170 €). Ruokakustannukset ja vaatimukset erityisruokavalioista ovat tänä aikana
kasvaneet merkittävästi, eikä aikaisemmin peritty maksu kata kustannuksia lähellekään.
Rippikoululeirin ateriamaksun määrä olisi tarpeen määritellä 110 euron suuruiseksi.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa rippikoululeirien ateriakorvauksen määräksi 110 euroa
vuonna 2016 pidettävistä rippikouluista alkaen.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TALOUSARVIOAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUODELLE 2015
Vuoden 2015 talousarviossa on erilaisiin avustuksiin varattu yhteensä 295 626,00 €.
Viime vuonna talousarvion laadinnan yhteydessä avustuksiin kohdennettavia
määrärahoja leikattiin, joka vaikuttaa avustussummiin niitä jaettaessa.
Talousarvioon määrärahat avustuksiin on kirjattu seuraavasti:
lähetystyölle
merimieskirkolle
Kirkon Ulkomaanavulle
Diakonia-avustukset
Muut avustukset
yht.

92.365,00 €
5.000,00 €
70.000,00 €
63.050,00 €
41.388,00 €
271.803,00 €

Lähetystyö
Lähetystyölle varatut 92.365,00 € esitän jaettavaksi seuraavasti kirkkoneuvoston
21.11.2013 §:n 232 tekemän linjauksen mukaisesti:
Suomen Lähetysseura (SLS)
Finska Missionsälskapet

43.411,55
1.847,30

Suomen luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)
Svenka Lutherska Evangeliföreningen

13.854,75
923,65

Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys (SEKL)

13.854,75

Suomen Pipliaseura (SPS)
Kylväjä
Medialähetys Sanansaattajat (SANSA)
Patmos lähetyssäätiö
Stefanuslähetys
Yhteensä

9.236,50
2.770,95
4.618,25
923,65
923,65
92.365,00 €

47
2
15
1
15
10
3
5
1
1
100 %

Vapaaehtoinen määrittelemätön lähetyskannatus jaetaan
seuraavan periaatteen mukaan:
Lähetysjärjestö

Prosentti

Suomen Lähetysseura (SLS)

37

Suomen luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)

19

Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys (SEKL)

16

Suomen Pipliaseura (SPS)

10

Medialähetys Sanansaattajat

10

Suomen Merimieskirkko ry
Yhteensä

8
100
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Merimieskirkko
Talousarviossa kansainväliseen diakoniaan (1012700000) on varattu yhteensä
75.000 €. Tästä määrärahasta 5.000 € tililtä 481000 on määritelty tilitettäväksi
sellaisenaan Suomen Merimieskirkko ry:lle.
Kirkon Ulkomaanapu
Talousarviossa kansainvälisen diakonian (1012700000 - 482000) määrärahasta
70.000 € on aikaisemmin osoitettu ulkomaiseen avustustoimintaan tilitettäväksi
Kirkon Ulkomaanavulle jakautuen siten, että 3.000 € menee kullekin
ystävyysseurakunnalle eli Toksovan seurakunnalle Inkeriin, Köbanyan seurakunnalle
Unkariin, Sakun seurakunnalle yleiseen ulkomaanapuun.
Muut avustukset
Talousarviossa on kohdan muut avustukset kokonaissummasta 71 500 € kirjattu
diakoniatyön työalan (101241000) määrärahoihin seuraavasti: tili 483000 Diakoniaavustukset 63 050 € ja tili 489000 muut avustukset 8 500 € jaettavaksi muina
harkinnanvaraisina avustuksina. Tämä sisältää Apuomena ry:n 7.500 € avustuksen,
joka on maksettu maaliskuussa kirkkoneuvoston päätöksellä 48 § / 17.3.2015.
Edelleen on talousarvion yleistä musiikkitoimintaa (101222000) käsittelevässä
osiossa määritelty jaettavaksi kuorotoimintaan avustuksia tältä momentilta
seuraavasti yhteensä 24.688 €:
Pusulan kirkkokuoro ry
Nummen kirkkokuoro ry
Saviruukku
Karjalohjan Kirkkokuoro ry
Lohjan Kirkkokuoro ry
Laurentius -kuoro ry
Collegium Musicum ry, orkesteri
Yht.

800,00 €
1.200,00 €
600,00 €
1.500,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
9.988,00 €
24.088,00 €

Kirkkovaltuusto on talousarviossa hyväksynyt kyseiset summat, joten kirkkoneuvosto
päättänee hyväksyä niiden tilitykset sillä ehdolla, että selvitys edellisen vuoden
avustuksen käytöstä on annettu. Tämän vuoden avustukset on maksettu huhtikuussa.
Muut avustukset kirkollisiin tarkoituksiin
Talousarvion kohdassa Muu seurakuntatyö (101290000) on avustuksiin muihin
kirkollisiin tarkoituksiin varattu 8.200 € ja Kirkon Ulkomaanavulle 1.100 €.
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Katupalvelu Kartsa ry on ollut vuosien ajan avustusanomuksissaan myöhässä, heille on
kuitenkin yleensä myönnetty 600 €:n avustus ja kirkkoherra on valtuutettu päättämään
asiasta heidän toimitettuaan avustusanomuksen ja vuosikertomuksen vuoden loppuun
mennessä. Heille on hyvä varata 600 € avustussumma.
Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa oli esillä Unkarin pakolaistilanne ja
mahdollisesti
avustusvarojen
lisäkohdentaminen
Köbanian
seurakunnalle.
Avustussumman 1.100 € voitaisiin kohdentaa suoraan Kirkon ulkomaanavun kautta
Unkarin pakolaistilanteeseen. Tämän lisäksi muista avustuksista jää käyttämättä 1850
€, josta voitaisiin avustaa Köbanian seurakuntaa ja heidän hiippakuntaansa.
Taloussäännön mukainen selvitys
Esitän, että kaikilta paikallisilta yhdistyksiltä vaaditaan taloussäännön 28. pykälän
mukainen selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä ennen uuden avustuksen
maksamista. Pykälän mukaan avustuksista on niitä saaneiden yhdistysten annettava
kirkkoneuvostolle vuosittain selvitys, josta ilmenee, että avustus on käytetty
myönnettyyn tarkoitukseen.
Esitän määrärahan jaettavaksi seuraavan taulukon mukaisesti asianomaisten avustusten
anojien hengellistä toimintaa varten:
Myönnetty Anomus
2014
2015

Esitys

Lohjan Kansalliset seniorit ry

200

500

300

Lohjan Parkinson kerho

200

250

250

600

800

600

SLEY:n paikallisosasto

0

ei tullut

0

KRS:n Säätiö / Vivamo,
Raamattukylä, Lastenkylä

4000

4000

4000

Katupalvelu Kartsa ry

600

ei tullut

Eläkeliiton Lohjan yhdistys ry

200

300

300

Lohjan Eläkkeensaajat ry

200

282

300

Suomen Idäntyö UP ry

0

ei
summaa

0

Palvelutalo Linnaistenhovi

380

0

Suomen Afrikkalaiset Työttömät ry

295,20??

0

6807,20

5750

Herättäjä-yhdistys
osasto

ry,

YHTEENSÄ
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Avustusten maksaminen
Esitän kirkkoneuvostolle, että se valtuuttaisi taloustoimiston suorittamaan myönnetyt
avustukset välittömästi, kun maksuosoite on selvä ja vaadittu tilitys toimitettu. Mikäli
maksuosoitetta ei ole ilmoitettu, suoritus jää odottamaan avustuksen saajan ilmoitusta
siitä, minne maksu voidaan suorittaa.
Ehdotan lopuksi, että kirkkoneuvosto päättäisi hyväksyä edellä esitetyt ehdotukset
talousarvion avustusmäärärahojen jakamisesta ja maksamisesta.
Käsittely:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anna-Mari Kaskinen poistui käsittelyn ajaksi.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä
1. kirkkoherran esityksen vuoden 2015 talousarvioon
varattujen avustusmäärärahojen jakamisesta ja maksamisesta,
2. tämän lisäksi kirkkoneuvosto päättää kohdentaa 1.100 € Kirkon Ulkomaanavun
Unkariin
3. ja 1.500 € Köbanian seurakunnalle pakolaisten parissa tehtävään työhön,
joka jäisi tällä hetkellä talousarviossa käyttämättä
4. varaa 600 € Katupalvelu Kartsa ry:lle, mikäli he toimittavat
avustusanomuksen ja toimintakertomuksen kirkkoherralle marraskuun 2015 loppuun
mennessä.
Kirkkoneuvoston päätös:
1. Hyväksyttiin kohta ”vapaaehtoinen lähetyskannatus” muutettuna siten, että otsikko
muutettiin kuuluvaksi: ”vapaaehtoinen määrittelemätön lähetyskannatus”.
2. Muilta osin kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran päätösesityksen ehdotetun
mukaisena.
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LAUSUNTO HIIDENSALMEN (L37) ITÄOSAN ASEMAKAAVAN JA TONTTIJAON
MUUTOKSESTA
Lohjan kaupungin ympäristötoimen lähettämä kuulutus ja kaavakartta L37 Hiidensalmen
itäosassa olevan 5. kaupunginosan Pappila –nimisen korttelinosan 203 sekä puiston,
katu- ja vesialueen asemakaavan ja tonttijaon muutoksesta on saapunut 2.10.2015.
Aikaa muistutuksien tekemiselle on varattu 2.11.2015 saakka.
Kaava-alue sijoittuu Lohjanjärven ranta-alueelle Pappilanselän puolelle. Lohjan
seurakunta omistaa kaavamuutosalueella merkittävästi maita, joihin kuuluu myös Oy
Nordkalk Ab:lle vuokratut kaivospiirin apualueet korttelin 203 tontilla 2.
Kaava-alueella on sitova tonttijako, jonka seurauksena tullee maanomistajan
kustannettavaksi lohkomiskustannuksia kaavan vahvistuttua. Toisaalta kaivosyhtiölle
vuokrattu maa-alue tuottaa merkittäviä vuokratuloja vuosittain.
Kaavamuutos toteuttaa pitkään vireillä ollutta kaivosmuseota ja hissilaboratoriota
koskevaa suunnitelmaa ja vahvistaa kaivosyhtiölle vuokratun maa-alueen
käyttötarkoitusta turvaten vuokratulojen kertymisen myös tulevaisuudessa.
LIITTEET

9
10

kuulutus
kaavakartta kaavamääräyksineen

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Hiidensalmen (L37) itäosan asemakaavan ja
tonttijaon muutosehdotusta koskevan kuulutuksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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VALTUUSTOSEMINAARIN 6.10.2015 ANTIA
Kirkkovaltuuston 6.10.2015 kokouksen yhteydessä pidettiin myös valtuustoseminaari,
jossa käsiteltiin seurakunnan strategiaa.
Ensin kuultiin kirkkoherra Juhani Kortteen alustus ja viranhaltijat esittelivät oman
vastuualueensa osalta edellisen vaalikauden strategiatyön tuloksia.
Tämän jälkeen jakauduttiin ryhmiin, jotka kiersivät keskustelemassa viranhaltijoiden
kanssa. Learning cafe – keskustelujen aiheita olivat seuraavat:
Talous ja hallinto



Olemmeko yhtymämallissa Karkkilan, Siuntion ja Vihdin kanssa vuonna 2019 tai
2023?
Jos ei siirrytä seurakuntayhtymään, mitä toimintoja olisi hyödyllistä keskittää?

Henkilöstö



Seuraavan 10 vuoden aikana eläköityy noin 30 henkilöä, mukautammeko
toimintaa tällä perusteella?
Pitäisikö henkilövähennysten kohdistua tasapuolisesti kaikkiin henkilöstöryhmiin?

Hautausmaat




Tulisiko hautatoimen maksujen korotuksia kiirehtiä?
->maksutuotoilla tulisi kattaa 25 %
voidaanko hautausmaiden hoidon tasoa alentaa?

Kiinteistöt




3 luovuttamatonta asiaa toimialueella?
3 ensimmäiseksi luovuttavaa asiaa toimialueella?
myytyämme kiinteistön, miten saadut varat kohdennetaan? (3 tärkeintä)

Toiminta




Tällä hetkellä mm papiston ja kanttorien työaikaa menee
jumalanpalveluselämään ja kirkollisiin toimituksiin 50 %, rippikoulu vie noin 20
%, mistä jäljelle jääneestä toiminnasta luovutaan? (3 luovuttamatonta asiaa
toiminnassa ja 3 luovuttavaa?)
Antaisitteko lyhyen palautteen toimikuntatyöskentelystä
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Yhteenveto
Aktiivisen ja monipuolisen keskustelun tuloksena voidaan todeta, että valtuutetut
näkivät siirtymisen seurakuntayhtymään sekä uhkana että mahdollisuutena. Uhkina
mainittiin kustannusten ja hallinnon kasvu, mahdollisuutena nähtiin mahdollisuus hoitaa
tukitoimet yhteisesti tehokkaammin ja edullisemmin.
Henkilöstön osalta pidettiin eläköitymisen hyödyntäminen tärkeänä. Joissain
puheenvuoroissa ei pidetty tasapuolista henkilöstön vähentämistä oikeana, vaan olisi
katsottava tarpeen mukaan, niin, että alueseurakuntiin jää riittävä henkilöstö ja oma
pappi. Karsintaa on tehtävä ensisijaisesti muusta kuin hengellisestä työstä. On
katsottava myös yhteistyömahdollisuudet muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa
(kaupunki).
Kiinteistötoimen osalta saatiin hyviä ehdotuksia siitä, mistä kohteista pitäisi
ensimmäiseksi luopua. Toisaalta oli nähtävissä, että joitakin kohteita (Iloittu,
Oravannokka), joiden kuntoluokka on huono ja käyttö vähäistä, pidetään kuitenkin
luovuttamattomina. Keskustelua käytiin myös mahdollisten myyntitulojen
kohdentamisesta; tässä vaihtoehtoina oli joko eettinen sijoittaminen, kiinteistöjen
korjaus ja ylläpito tai stipendirahasto. Lisäksi oli mielipide siitä, että varat pitäisi käyttää
kyseisen alueseurakunnan hyväksi.
Toiminnan osalta katsottiin, että jumalanpalveluksista, toimituksista ja sielunhoidosta
ei saa tinkiä. Rippikoulujen ja toimituskeskusteluiden rationalisointia edellytettiin.
Hallinnosta katsottiin voitavan luopa samoin kirjanpidosta; rippikouluja ehdotettiin
lyhennettäväksi ja ryhmäkokoja suurennettavaksi tai siirryttäväksi verkkokoulutukseen.
Yksityiskohtaisemmat muistiinpanot ovat liitteenä.
LIITE 11

Työryhmien yhteenveto

Hallintojohtajan päätösesitys:
Merkittiin tiedoksi strategiaseminaarin tulokset.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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172.

LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

173.

ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:


Hautausmaiden katselmus, muistio 15.9.2015
LIITE 12



Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta, pöytäkirja 2/2015
LIITE 13



Kirkkohallituksen yleiskirjeet 16 - 19
Yleiskirjeet luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet



Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 15.9.2015
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedott
eet/hallintotiedotteet-2015/

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

174.

MUUT ASIAT
Ei muita asioita.

175.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen 20:50.
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