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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja piti alkuhartauden.
Laulettiin virsi 454.

75.

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 sillä lisäyksellä, että muihin asioihin lisätään
Llottamushenkilöiden Intrasivujen esittely, Lohjalaisten partiolippukuntien vetoomus
kolotiloista, Lohjan kaupungin naapurin kuuleminen koskien Suurlohjankadulla olevaa
Osuuskauppa Seudun asemakaavamuutosta sekä Tulkaa kaikki ryhmän
kirkkoneuvostoaloite.

76.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita pöytäkirjantarkistajiksi Päivi Seger ja Esa Sohlberg.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Päivi Segerin ja Esa
Solhbergin.
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77. 69. JOOGA LOHJAN SEURAKUNNASSA
Lohjan seurakunnassa on toiminut joogaliikkeisiin ja keskittymiseen perustuva ryhmä
vuoden 2013 syksystä lähtien Mäntynummen seurakuntatalossa. Aikaisemmin ryhmän
toimintaa on markkinoitu kristillisen mietiskelyn ryhmänä. Kuluvana toimintakautena
ryhmän toiminnasta informoitiin ”jooga” –nimellä, josta on ollut kohua niin paikallisessa
mediassa kuin seurakuntalaisten keskuudessa. Myös kirkkoneuvoston vuoden
ensimmäisessä kokouksessa asia otettiin esille. Useiden kantojen mukaan jooga on
vieraan uskonnon harjoittamista ja viittaa hindulaisuuteen.
Tältä keväältä joogaryhmän toiminta on jo päättynyt, joten kirkkoneuvoston on syytä
linjata tulevan syksyn toiminnan kannalta, voiko se jatkua palkkiotoimisen koulutetun
ohjaajan toiminnan tuloksena seurakunnassamme.
Joogaryhmän jäsenet ovat maksaneet seurakunnalle 20-30 € osallistumismaksun
taloudellisesta tilanteestaan riippuen. Osallistujamäärän perusteella kirkollinen
opintukikeskus Agricola puolestaan maksaa seurakunnalle tukea toiminnasta
osallistujamäärän mukaan, jolloin varsinaisen ohjaajan palkkioiden ja menojen
nettokustannuksia tullee arvion mukaan seurakunnalle maksettavaksi noin 249 €. Pastori
Arja Penttisen tekemä selvitys ja arvio kuluista on liitteenä.
Joogan voidaan katsoa rantautuneen Suomeen 1970-luvulla ja sen alkutaipaleella
voidaan useamman suuntauksen tuoneen esille vahvasti itämaisten uskontojen
jumalakäsitystä ja filosofiaa. Yli neljän vuosikymmen seurauksena sekä jooga että sen
harrastajat ovat jakautuneet moniin erilaisiin ryhmiin: osalla toimijoista on edelleen
uskonnollinen sävynsä, osa lähinnä liikunnallista ja keskittymisen kautta yksilön
hyvinvointiin tähtäävää toimintaa. Vuosikymmenien seurauksena ”jooga” nimen alla
toimivat sekä eri kansalaisopistojen ryhmät, puhdas liiketoiminta esimerkiksi
markkinoiden työyhteisöjen hyvinvointia erilaisine joogastudioineen, uskonnollisesti
suuntautunut toiminta että selkeä vapaaehtoinen harrastustoiminta. Pelkästään
saatavilla olevasta tarjonnasta ja niiden erilaisista filosofisista ajatussuunnista voisi
saada todennäköisesti useamman akateemisen opinnäytetyön.
Terminä ”jooga” on selkeästi Intiasta lähtöisin ja sanksriitin kielestä pohjautuva
vuosituhantiseen kokemusperään pohjautuva ihmisen ja kaikkeuden olemusta koskevaa
pohdiskelua ja käytännön harjoitusta. Lähteiden mukaan sana ”jooga” käännös vastaa
”yhdistymistä”. Vahvasti yleistäen joogan tavoitteena ovat mielen selkiytyminen ja
yhdistyminen päästen lähemmäksi jumalallista, tiedostavan olemusta. Toinen vahva
lähestymiskulma on tehdä joogaharjoituksia oman terveyden ylläpitämiseksi.
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Joogaliitto internet-sivustollaan (www.joogaliitto.fi) toimintaa mm seuraavasti:
Jooga on ikivanha kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä, joka sopii kaikille
omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan ja henkisestä kasvustaan
kiinnostuneille. Jokainen joogan harjoittaja työskentelee itsensä kanssa
omien edellytystensä mukaisesti, omista lähtökohdistaan
Itsetuntemuksen ja tietoisuuden syventyminen avaavat tietä
tasapainoiseen arkipäivään, elämän arvojen selkiintymiseen ja toimiviin
ihmissuhteisiin.
Joogaliiton sivustolta ilmenee, että varsinainen uskonnollinen aineisto sieltä puuttuu niin
idän kuin lännen uskontojen osalta. Itse asiassa heidän tematiikkansa mukaan ihminen
toimii omista lähtökohdistaan ja vakaumuksestaan käsin.
Meditaatio, mietiskely ja hiljaisuuden harjoittaminen tuovat erityisesti osalle
aktiiviseurakuntalaisia vahvan mielikuvan idän uskontojen harjoittamisesta. Kuitenkin
esimerkiksi hiljaisuuden retriitit ovat tänä päivänä eri seurakunnissa vakiintunutta
toimintaa. Myös näissä retriiteissä tehdään hengitys- ja liikeharjoituksia. Helsingin
Tuomiokirkkoseurakunnassa on kokoontunut joogaryhmä vuodesta 2012 saakka, johon
myös media silloin kiinnitti huomiota. Tässä tilanteessa Kirkon uskontokasvatussihteeri
totesi, että joogassa ei ole tärkeintä muoto vaan sisältö. Hänen mukaansa jooga
muuttuu silloin kristilliseksi, kun tavoitteena on tehdä tilaa Jumalalle. Kirkollinen järjestö
Hiljaisuuden ystävät markkinoi tulevan heinäkuun joogakurssiaan omilla nettisivuillaan.
Kristillinen perinne niin ortodoksisessa kuin katolisessa kirkossa on vahvemmin vaalinut
luostarilaitoksissaan tätä perinnettä. Esittelijälle parhaimmat lähdeteokset ovat Wilfrid
Stinesen: Kristillinen syvämietiskely, Katolinen tiedotuskeskus 1981 ja RissanenHäyrynen-Virtaniemi: Hiljaisuus puhuu, Kirjapaja 1979. Näistä molemmista teoksista
ilmenee, että tietyntyyppiset liikeharjoitukset: oikean hengitystekniikan harjoittaminen ja
ajatusten keskittäminen kuuluvat kaikkien uskontojen yhteiseen kokemus- ja
tietokantaan. Kirkon tutkimuskeskuksen vs. johtaja Kimmo Ketola esitelmöi Kirkkopäivillä
aiheesta: ”Kristillinen jooga on teologisesti mahdollista.” Se puolestaan näytti
aiheuttaneen kirkollisessa sosiaalisessa mediassa mielipiteiden myrskyn.
Terminä ilmausta ”Jooga” voidaan pitää paljon kattavavana ja se merkitsee eri
herätysliiketaustoista oleville seurakuntalaisille ääripäissään eri asioita: yhtäältä vahvaa
näkemystä idän uskontoihin ja toisaalta vahvaa sidettä Jumalan läsnäoloon
hiljentymisen kautta. Kantaa on otettu paikallisessa mediassa, oikeastaan ilman omaa
kokemusperäistä tietoa, miten asiaa juuri seurakunnan ryhmässä harjoitetaan. Jälleen
kerran on onnistuttu järjestämään yhden ihmisen tuomioistuimia, joissa syyttäjä,
puolustus ja tuomarointi tapahtuvat yhden ja saman ihmisen toimesta.
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Esittelijä kysyi joogaryhmän jäseniltä seuraavat kysymykset:
1. Onko joogaryhmässä kokemuksesi mukaan harjoitettu vierasta
uskontoa, tai onko rukoiltu jonkun vieraan uskonnon jumalan nimissä?
2. Oletko huomannut oivaltaneesi jotain uutta kristillisen uskon Jumalasta
tai Kristuksesta. Oletko kokenut kasvaneeni hengellisesti?
3. Kirkkoneuvosto päättänee, voiko joogaryhmä kokoontua ensi syksynä
seurakunnallisena toimintana tiloissamme. Kuinka tärkeänä näet toiminnan
jatkuvuuden?
4. Jos kynnyskysymykseksi tulee termi "jooga" päätettäessä jatkosta, niin
ehdotuksesi uudeksi nimeksi, ja on ko. Menettely mielestäsi sopiva?
Mitä muuta tahdot kertoa?
Kaikkien vastaajien näkemyksen mukaan vierasta uskontoa ei ole harjoitettu. Toisen
kysymyksen vastaukset jakaantuivat siten, että yksi ei kokenut asia millään tapaa
hengellisenä, yksi vastaajista koki uskonsa syventyneen ja muutama vastaaja ilmaisi
lähentyneensä kirkkoa ja sen sanomaa, jopa käyneensä kirkon nettisivuilla. Yksi
vastaajista koki ”heränneensä Kristuksen olemassa oloon”.
Kaikki vastaajat kokivat seurakunnan anteen heille joogaryhmän kautta jotakin syvällistä
tai madaltaneen kynnystä tulla seurakunnan muihin tilaisuuksiin. He toivoivat ryhmän
jatkumista nimenomaan siten, että rehellisesti kerrotaan olevan kysymyksessä
joogaryhmästä. ”Jooga on joogaa, ei mitään muuta. En olisi tullut ryhmään, jos nimi olisi
ollut venyttely.” Joogaryhmän jäseniltä tullut palaute toiminnasta on ollut yksin omaan
myönteistä.
Esittelijä myöntää olleensa kriittinen ryhmän aloittaessa toimintansa suositellen ryhmälle
joogan sijasta muuta nimeä. Taustalla tähän suositukseen oli selkeä tietoisuus siitä,
kuinka sana jooga terminä tuottaa osassa seurakunnan aktiivisissa toimijoissa
mielleyhtymän idän uskontojen harjoittamisesta. Toisaalta esittelijä on perehdyttyään
muuten kristilliseen mystiikkaan ja sen kautta myös protestanttisen perinteen piirissä
kasvaneiden ihmisten tarpeeseen hiljentyä ja harjoitella hiljentymistä erityisellä tavalla.
Tässä tapauksessa ilmoituksissa ollut termi ”jooga” on saavuttanut sellaisia seurakunnan
jäseniä toiminnan piiriin, jota muuten eivät olisi tilaisuuksiin saapuneet. Näin ryhmän
toiminta on sitouttanut ihmisiä seurakuntamme jäsenyyteen. Mitä enemmän
valmistelussa olen asiaa selvittäessä edennyt sitä myönteisemmäksi käsitykseni termin
oikeellisuudesta on tullut. Samalla on todettava, että tulevaisuudessa, mikäli toiminta
saa jatkua on kiinnitettävä huomiota oikeanaiseen ja täsmälliseen informaatioon asiasta.
Kaikesta huolimatta jo mediassa käydyn keskustelun perusteella voidaan todeta, että
jotkut henkilöt pitävät omista lähtökohdistaan johtuen näkökantansa.
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Tosiasia on kuitenkin se, että kyseisessä ryhmässä on noin 28 jäsentä, joista valtaosa on
kokenut juuri tämän toiminnan rakentaneen heitä niin henkisesti kuin hengellisesti.
Toisaalta huolensa ilmaisseet aktiiviseurakuntalaiset ovat aivan aiheellisesti ja
oikeutetusti olleet ryhmän toiminnan sisällöstä. Huolen taustana on kyseiseen joogasanaan liittyvä historiallinen painolastinsa. Heille sana jooga merkitsee vieraaseen
uskontoon liittyvästä toiminnasta. Kuitenkaan he itse eivät ole tutustuneet itse
toimintaan ja sen vaikutuksiin.
Kirkkoneuvoston onkin päätöksessään huomioitava molemmista näkökohdista nousevat
perustelut. Toisaalta samassa yhteydessä on vakavasti huomioitava se, että toiminnan
piiriin on saatu ryhmän kautta uusia ihmisiä sitouttaen seurakuntaan. Kolmanneksi
seurakunnan on syytä olla omassa tiedotuksessaan avoin ja rehellinen.
LIITE 4

Selvitys Lohjan seurakunnan joogaryhmän maksuliikenteestä

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tehdyn selvityksen todeten, että Joogaryhmä voi
jatkaa toimintaansa syksyllä 2015.
Käsittely:
Jäsen Simo Jouhi ehdotti pykälän pöydälle jättämistä, jota jäsen Jari Väre kannatti.
Kannatettu ehdotus johti äänestykseen.
Hyväksyttiin äänestystavaksi sihteerin suorittama nimenhuutoäänestys.
Hyväksyttiin puheenjohtajan tekemä äänestysehdotus, jonka mukaan esityslistassa
olevaa kirkkoherran päätösesitystä kannattavat äänestävät ”JAA” ja Simo Jouhen
tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ”EI”.
Suoritetussa äänestyksessä kirkkoherran päätösesitys sai 6 JAA –ääntä ja Simo Jouhen
ehdotus sai 7 EI –ääntä. Näin ollen Simo Jouhen tekemä ehdotus jättää Jooga Lohjan
seurakunnassa esitys pöydälle voitti äänestyksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen jättää Jooga Lohjan seurakunnassa esityksen
pöydälle. Seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen kirkkoherra esittää pyynnön Eila
Laxenille saapua kokoukseen kertomaan lisää joogaryhmästä.
--------------Kirkkoherra on esittänyt kutsun joogaryhmän vetäjä Eila Laxenille tulla kokoukseen ja
hän on siihen lupautunut ja on paikalla vastaamassa kirkkoneuvoston jäsenten
kysymyksiin.
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Tämä lisäksi diakoni Krista Kallio on lähettänyt kirjeen kirkkoneuvostolle liitteineen, jossa
kuusi eri toimintaryhmää esittää näkemyksensä joogasta ja vaihtoehtoista toimintaa.
Liitteessä on myös TM Aila Ruohon ”Pohdintaa Lohjan seurakunnan tarjoamasta
joogasta”. Kyseine kirje liitteineen on syytä merkitä tiedoksi.
Kirkkoneuvoston on hyvä käydä aiheesta annetun uuden materiaalin pohjalta keskustelu
ja linjata ratkaisunsa tässä kokouksessa.
LIITE 1

Diakoni Krista Kallion kirje liitteineen

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tehdyn selvityksen todeten, että Joogaryhmä voi
jatkaa toimintaansa syksyllä 2015.
Käsittely:
Kirkkoherran kutsumana Eila Laxen kertoi seurakunnan tiloissa toimivasta
joogaryhmästä. Kirkkoneuvosto kävi keskustelun aiheesta ja päätti antaa joogaryhmän
jatkaa toimintaansa syyskauden 2015 alkaessa. Tähän päätökseen tyytymättömänä
jäsen Birgitta Silvennoinen ilmoitti jättävänsä seuraavan sisältöisen eriävän mielipiteen
kirkkoneuvoston päätökseen liittyen:

Lohjalla 19.5.2015
Jätän eriävän mielipiteeni koskien pykälää 77 ”Jooga Lohjan seurakunnassa”. Birgitta
Silvennoinen
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyi kirkkoherran päätösesityksen.
Jäsen Birgitta Silvennoisen eriävä mielipide:

Lohjalla 19.5.2015
Jätän eriävän mielipiteeni koskien pykälää 77 ”Jooga Lohjan seurakunnassa”. Birgitta
Silvennoinen
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NUMMEN ALUESEURAKUNTAAN SIJOITTUVAN V KAPPALAISEN VAALI
Lohjan seurakunnassa on ollut haettavana Nummen alueseurakuntaan sijoittuva V
kappalaisen virka.
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli julisti viran haettavaksi
10.3.2015. Hakuaika virkaan päättyi 8.4.2015. Määräaikaan mennessä virkaa hakivat
seuraavat pastorit:
 Espoon lahden seurakunnan V kappalainen Erkki Kuusanmäki
 Lohjan seurakunnan VI kappalainen Heikki Linnavirta
 Lohjan seurakunnan vt V kappalainen Heikki Marjanen
 Hakija (ei nimeä julkisuuteen)
 Kuopion Kallaveden seurakunnan II kappalainen Raili Rantanen ja
 Sammonlahden seurakunnan II seurakuntapastori Samuli Suolanen

Kirkkojärjestyksen 6:15-16 §:n mukaan kappalaisen viran hakuajan päätyttyä

tuomiokapitulin tulee viivytyksettä tehdä päätös hakijoiden kelpoisuudesta virkaan ja
antaa hakijoista seurakunnalle lausunto. Tuomiokapituli lähettää seurakunnalle
kappalaisen viran kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden hakemukset ja oman
lausuntonsa. Tämän jälkeen kirkkovaltuusto valitsee virkaan jonkun niistä hakijoista,
jotka tuomiokapituli on todennut kelpoisiksi virkaan. Valinta suoritetaan vaalilla.
Kirkkovaltuuston
päätöksen
saatua
lainvoiman,
tuomiokapituli
antaa
viranhoitomääräyksen virkaan valitulle. Jos äänet kappalaisen vaalissa ovat menneet
tasan, tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen jollekin eniten ääniä saaneista
hakijoista.
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on 16.4.2015 pitämässään istunnossa päättänyt
Lohjan seurakunnan V kappalaisen viran hakijoiden kelpoisuudesta virkaan sekä antanut
oman lausuntonsa hakijoista. Kapituli on päätöksessään todennut, että kaikki virkaa
hakeneet pastorit ovat kelpoisia virkaan ja täyttävät myös viran kielitaitovaatimuksen.
Kaikki kuusi ehdokasta kutsuttiin henkilökohtaiseen haastatteluun. Markku O. Päiviö
ilmoitti olevansa estynyt tulemaan haastatteluun.
Lohjan kirkkoneuvoston asettama haastattelutyöryhmä (Juhani Korte, Katri Lahtiluoma,
Kaisa Aarnio Jussi Erkintalo, Kirsi Oksanen, Irja Salonen,) haastattelivat viisi hakijaa
tiistaina 5.5.2015. Haastattelussa oli läsnä myös Nummea edustava kirkkovaltuuston
jäsenen Suvi Malin.
Haastattelujen jälkeen työryhmä kävi perusteellisen keskustelun. Yksimielistä näkemystä
virkaan parhaiten soveltuvasta henkilöstä ei syntynyt. Työryhmä totesi, että kaikki
haastattelut ovat vaalikelpoisia.
Haastattelun nojalla tehdyn arvion perusteella
työryhmän näkemys on, että erityisesti Erkki Kuusanmäki, Heikki Marjanen ja Raili
Rantanen ovat hyvin tasavahvoja hakijoita virkaan, vaikka heidän työkokemuksensa ja
myös haastattelun perusteella esiin nousevat vahvuudet ja puutteelliset osa-alueet
painottuvat eri tavoin.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

19.5.2015

§

Sivu
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Erkki Kuusanmäki (s. 1958) on valmistunut teologian maisteriksi vuonna 1985 ja

hänet vihittiin papiksi samana vuonna. Pastoraalitutkinnon hän on suorittanut 1992.
Lisäksi Erkki Kuusanmäki on suorittanut Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon 1996 sekä
Kirjo IIA koulutuksen 2005. Kuusanmäki on toiminut seurakuntapastorina Johanneksen
seurakunnassa vuosina 1986-2004. Maaliskuussa 2004 hän sai valtakirjan Nummen
seurakunnan kirkkoherraksi. Tässä virassa hän toimi vuoteen 2013 asti, jolloin virka
lakkautettiin rakennemuutoksen johdosta ja hän sai siirron Lohjan seurakunnan V
kappalaisen virkaan. Elokuusta 2014 lähtien Erkki Kuusanmäki on toiminut
Espoonlahden seurakunnan kappalaisena.
Erkki Kuusanmäen erityinen vahvuus haastattelun perusteella on vahva
paikallistuntemus Nummen alueseurakunnasta.

Heikki Marjanen (s. 1958) on valmistunut teologian maisteriksi ja vihitty papiksi

vuonna 2008. Pastoraalitutkinnon hän suoritti vuonna 2014 ja Seurakuntatyön
johtamisen tutkinnon vuonna 2014. Marjanen palveli lyhyen aikaa (2008-2009)
rippikoulupastorina Suomen Rauhayhdistysten Keskusyhdistys ry:ssä. Sen jälkeen hän
toimi erinäisissä papiston sijaisuuksissa Espoon Tuomiokirkkoseurakunnassa syyskuuhun
2012 saakka. Lokakuusta 2012 alkaen Marjanen on palvellut Lohjan seurakunnassa. Hän
on työskennellyt sekä Sammatin alueseurakunnan pappina ja tällä hetkellä vt.
kappalaisena Nummen alueseurakunnassa. Ennen pappisuraansa Marjanen on toiminut
pitkään tietotekniikka-alalla asiantuntija, markkinointi ja johtotehtävissä.
Heikki Marjasen erityinen vahvuus haastattelun perusteella on selkeä kokonaisnäkemys
Nummen alueseurakunnan toiminnasta osana laajempaa organisaatiota sekä kokemus
muutosprosesseista erilaisissa organisaatioissa.
Raili Rantanen (s. 1955) on valmistunut teologian maisteriksi vuonna 1983 ja sai
lehtorin oikeudet vuonna 1985. Papiksi hänet vihittiin vuonna 1992. Pastoraalitutkinnon
Raili Rantanen on suorittanut 1998, seurakuntatyön johtamisen tutkinnon vuonna 2004
sekä Kirjo II Y koulutuksen vuonna 2011. Raili Rantanen on työskennellyt
seurakuntapastorina vuodesta 1992 lukien ensin Hankasalmen ja sittemmin Kuopion
Kallaveden seurakunnassa (yhteensä n. 22 vuotta) Toukokuusta 2005 alkaen hän on
toiminut aluekappalaisena Kallaveden seurakunnassa. Ennen pappisvihkimystä (vuosina
1985-1992) Rantanen toimi lehtorina NNKY:n palveluksessa ja Hankasalmen
seurakunnassa.
Raili Rantasen erityinen vahvuus haastattelun perusteella on vahva kokemus aluetyöstä
ja vastaavasta rakennemuutosprosessista Kuopion seurakuntayhtymässä.
LIITTEET
2
Hakijayhteenveto
3
Pöytäkirjanote Espoon tuomiokapitulin päätöksestä 16.4.2015/§67
Käsittely:
Pastori Heikki Marjanen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
päättää
esittää
kirkkovaltuustolle,
alueseurakuntaan sijoittuvan V kappalaisen vaalin.

se

toimittaa

Nummen

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

79.

19.5.2015

§

Sivu
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TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2015-2018
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.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 10.2.2015 / § 18 käynnistää tilintarkastusyhteisön
kilpailutuksen siten, että valintaperusteeksi määriteltiin kokonaistaloudellisen
edullisuuden. Tarjoukset päätettiin pyytää 3-5 tilintarkastusyhteisöltä. Koska kyseessä
on hankinta, jonka kokonaisarvo on alle 30.000 euroa, hankintalakia ei sovelleta.
Kilpailutus suoritettiin ns. kevyellä rajoitetulla hankintamenettelyllä noudattaen
seurakunnan voimassa olevaa hankintasääntöä.
Suoritetussa tarjouskilpailussa tarjoukset pyydettiin seuraavilta kolmelta julkishallinnon
ja seurakuntien tilintarkastuspalveluja tarjoavalta tunnetulta tilintarkastusyhteisöltä:
1) BDO Audiator Oy
2) KPMG Julkihallinnon Palvelut Oy
3) PwC Julkistarkastus Oy
Tarjouspyyntö laadittiin kirkkohallituksen yleiskirjeen 31/2014 tarjouspyyntömallia
soveltaen. Kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti päävastuulliselta tilintarkastajalta
edellytetään JHTT-pätevyyttä. Tarjoukset pyydettiin perjantaihin 17.4.2015 mennessä.
Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät BDO Audiator Oy sekä KPMG Julkishallinnon
Palvelut Oy. Esityslistan liitteenä on yhteenveto saapuneista tarjouksista. Liite on
salainen asiakirja julkisuuslain 24 §:n mukaan.
Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä
kokouksessa.
LIITTEET
4
Tarjouspyyntö
5
Tarjousyhteenveto (osin salaisia/luottamuksellisia tietoja, sisältää
tarjoajien liikesalaisuuden piiriin kuuluvaa tietoa)
Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
että se valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien 2015 - 2018 hallinnon ja talouden
tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön saatujen tarjousten perusteella ja kirjaa
päätökseen käytetyt valintaperusteet.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
80.

19.5.2015

§

Sivu
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TILINTARKASTAJAN TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA VUODELTA 2014
Lohjan seurakunnan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy ja sen vastuullisena
tilintarkastajana
Raimo
Vainio-Kaila
on
21.4.2015
jättänyt
oheisen
tilintarkastuspöytäkirjan kirkkoneuvostolle koskien tarkastuksessa esiin tulleita asioita.
Tilintarkastuspöytäkirjassa on kiinnitetty huomiota vuoden 2014 tilinpäätöksen
positiivisen tuloksen muodostumiseen ja siihen vaikuttaneisiin tekijöihin. Pöytäkirjassa
todetaan Lohjan seurakunnan talouteen liittyvän edelleen merkittäviä haasteita johtuen
läsnä olevan väestön alenemisesta ja sen vaikutuksesta seurakunnan verotuloihin.
Hautainhoitorahaston osalta tehdyt havainnot pöytäkirjassa liittyvät tasekirjan liitteenä
olevaan taulukkoon hautainhoitorahaston vastuista ja rahaston katteisuudesta.
Tilintarkastajan näkemyksen mukaan toimeksiantojen pääomat, joita on taseen
loppusummaan nähden suuri määrä, tulee huomioida katteisuutta arvioitaessa. Mikäli
näin tehdään, hautainhoitorahasto on alikatteinen. Tilintarkastajat ovat kiinnittäneet
huomiota myös siihen, että ainaishoitosopimusten pääomat eivät riitä kattamaan
ainaishoitosopimusten kuluja. Myös yhden haudan kesähoidon hinta on liian alhainen
verrattuna hoitokustannuksiin. Hautainhoitorahaston omaan pääomaan on syntynyt
kattamatonta alijäämää.
Lisäksi suositellaan lahjoituspääoman/Landen käyttötarkoituksen selvittämistä.
Tilintarkastajat kiinnittivät huomiota seurakunnan taseessa olevien lahjoitusrahastojen ja
muiden toimeksiantojen pääomiin. Näiden pääomien käyttöä suositellaan siltä osin, kun
ne liittyvät normaaliin toimintaan. Kaikilla lahjoitusrahastoilla tulee myös olla sääntö tai
toimintaohje.
Pöytäkirjassa nostetaan esille myös seurakunnan taksat ja niiden tarkistaminen
vuosittain. Pöytäkirjassa todetaan, että seurakunnalla ei ole yhtenäistä luetteloa
taksoista. Osa taksoista jää mahdollisesti tarkistamatta vuositasolla.
Hautaustoimen osalta kirkkoneuvon tiedoksi pöytäkirjassa annetaan tilasto, josta käy
ilmi, että toimintatuottojen osuus hautaustoimen kokonaiskustannuksista on Lohjalla
olennaisesti kirkkohallituksen asettamaa tavoitetta alhaisempi.
LIITE 7

BDO Audiator Oy:n vastuullisen tilintarkastajan tilintarkastuspöytäkirja
vuodelta 2014

Vt. hallintojohtajan päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tilintarkastajan tarkastushavainnot tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
81.

19.5.2015

§

Sivu
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LOHJAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS
VUODELTA 2014
Edellisen vuoden tilinpäätös tulee esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Kirkkojärjestyksen 15: 5 §:ssä todetaan tilinpäätöksen käsittelystä seuraavaa:

”Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen
käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat
tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee
antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen
allekirjoittavat
päätösvaltainen
kirkkoneuvosto
tai
yhteinen
kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on
annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se
saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto
hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.”
Lohjan seurakunnan toimintakertomus sekä tilinpäätöksen numeerinen osa vuodelta
2014 oli kirkkoneuvoston käsiteltävinä 17.3.2014/ §44. Kirkkoneuvosto päätti
allekirjoittaa tilinpäätösasiakirjat ja jättää ne tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu kirkkohallituksen ohjeita. Kirjanpidon
mukainen ylijäämä vuodelta 2014 on 423.622,97 €. Tuloslaskelman toimintatuotot
ovat 1.034.655,41 € ja toimintakulut 8.923.885,24 €. Vuosikate on 981.881,19 € ja
tilikauden tulos 366.639,08 €. Kun siihen lisätään poistoeron vähennys, päästään edellä
mainittuun ylijäämään. Taseen loppusumma puolestaan oli 20.363.355,96 €.
Hautainhoitorahaston alijäämä oli 1.694,75 € ja taseen loppusumma 1.369.78€.
Kirkkojärjestyksen 15:9 §:n mukaan "tilintarkastajien on annettava kirkkovaltuustolle

kultakin tilikaudelta taloussäännössä määrätyssä ajassa kertomus, jossa esitetään
tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös
hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus".
Tilintarkastuskertomus on oheisena ja siinä esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
LIITTEET

Lohjan seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 (tasekirja)
(jaettu paperisena 17.3.2015 kokouksessa)
6
Tilintarkastuskertomus

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

19.5.2015

§

Sivu

80
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Vt. hallintojohtajan päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää
1. esittää Lohjan seurakunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi
2. esittää, että kirkkovaltuusto päättää KJ 15:9 §:n mukaisesta vastuuvapaudesta

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouksessa päätettiin pitää tauko klo 19.25-19.37

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
82.

19.5.2015

§

Sivu

82
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HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014
Kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti suuremmissa seurakuntatalouksissa tulisi laatia
vuosittain henkilöstötilinpäätös/-kertomus, jossa henkilöstövoimavaroja tarkastellaan
sanallisen kerronnan, taulukoiden ja kuvioiden sekä tunnuslukujen avulla.
Parhaimmillaan henkilöstökertomuksesta on hyötyä sekä seurakuntatyönantajalle
(päättäjille), henkilöstölle että seurakuntalaisille. Raportin tarkoituksena on tarjota
yhteinen tietopohja henkilöstöasioista ja työyhteisön kehittämisestä käytävään
keskusteluun. Lisäksi se mahdollistaa henkilöstövoimavarojen huomioon ottamisen
toimintaa ja taloutta suunniteltaessa.
Lohjan seurakunnassa on laadittu henkilöstökertomus osana tilinpäätöstä vuodesta 2006
lähtien. Vuoden 2014 henkilöstökertomus on rakennemuutoksen johdosta laajentuneen
Lohjan seurakunnan toinen. Kertomus noudattaa sisällöltään pääsääntöisesti edellisten
vuosien kertomuksia.
Lohjan seurakunnan henkilöstöä kuvaavia muutamia keskeisiä tunnuslukuja vuodelta
2014:

















Henkilöstön kokonaismäärä 124 (v. 2013: 129)
Vakinaisia 113, määräaikaisia 11
Kokoaikaisia 106, osa-aikaisia 18
Kausityöntekijöitä hautausmailla 58
Kantaseurakunnassa työskenteli 95 henkilöä, alueseurakunnissa 29 henkilöä
Vapaaehtoisia n.700, eniten musiikkitoiminnassa ja diakoniatyössä
Suurimmat henkilöstöryhmät lapsityöntekijät (29), hallinto- ja toimistotyöntekijät
(18) , kiinteistöhenkilöstö (17), papisto (17).
Seurakuntatyötä (ns. hengellistä työtä) teki 60 % henkilöstöstä.
Keski-ikä 46,6 vuotta
Henkilöstöä eniten ikäryhmässä 50-55 –vuotiaat (32 hlöä)
Naisia 72 %, miehiä 28 %
Seuraavan viiden vuoden (2015-2019) aikana eläkkeelle siirtyy arviolta 24 % (27
henkilöä) nykyisestä vakinaisesta henkilöstöstä.
Vakinaisen henkilöstön poistuma oli 8 henkilöä, vakinaiseen palvelukseen tuli 5 uutta
henkilöä
Henkilöstökulut olivat 61 % seurakunnan toimintakuluista
Työterveyshuollon kustannukset nousivat lähes 25 % edellisestä vuodesta
Sairauspoissaolot lisääntyivät merkittävästi

Henkilöstökertomus on käsitelty yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa
yhteistyötoimikunnan kokouksessa 5.5.2015.
LIITE 8

Lohjan seurakunnan henkilöstökertomus 2014 (erillinen)

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

19.5.2015

§

Sivu
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Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Lohjan seurannan vuoden 2014 henkilöstökertomuksen
2. antaa henkilöstökertomuksen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

83.

19.5.2015

§

Sivu
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KAIVOSMUSEON JATKOTOIMINTAA
VALMISTELEVAAN TYÖRYHMÄÄN
Lohjan kaupunki on tarjonnut Lohjan seurakunnalle mahdollisuutta nimetä oman
edustajansa työryhmään, jonka tehtävänä on valmistelalla Kaivosmuseon jatkotoimintaa.
Työryhmän jäseniksi on valittu kaupunginhallituksen puheenjohtajisto sekä kaupungin
eri toimialojen edustajat.
Lisäksi kaupunki on pyytänyt myös Nordkalk Oy:tä
nimeämään työryhmään edustajansa.

Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä kaivosmuseon jatkotoimintaa valmistelevaan työryhmään
Lohjan seurakunnan edustajaksi hallintojohtajan (virka avoin) ja hänelle 1.
varahenkilöksi kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkolan ja 2.varahenkilöksi kirkkoherra Juhani
Kortteen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

84.

19.5.2015

§
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HALLINTOJOHTAJAN REKRYTOINNIN ETENEMINEN
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan käynnistää hallintojohtajan viran täyttöprosessin.
Viran täyttöä valmistelevaan työryhmään nimettiin kirkkoherra Juhani Korte,
henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma sekä luottamushenkilöistä Paul Packalén, Kaisa
Aarnio ja Kirsi Oksanen (KN 11.3.2015/§49).
Avoimesta virasta julkaistiin hakuilmoitus internetissä osoitteissa www.oikotie.fi,
www.evl.fi, www.lohjanseurakunta.fi ja www.mol.fi sekä lyhennetty viiteilmoitus
Kotimaassa.
Hakuaika päättyi torstaina 30.4.2015. Määräaikaan mennessä virkaa haki yhteensä 17
henkilöä. Työryhmä kävi hakemukset läpi maanantaina 4.5.2015 ja päätti kutsua
hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun seuraavat kolme henkilöä:
 KTM Kalle Eklund, Vantaa
 KTM, KHT Mikko Palo, Vihti
 Oik.kand., varatuomari Tarja Virtanen, Lohja
Haastattelut järjestetään maanantaina 11.5.2015. Haastattelujen perusteella on
tarkoitus lähettää 1-2 ehdokasta soveltuvuusarviointiin.
Työryhmä valmistelee esityksen valittavasta henkilöstä suoritettujen haastattelujen ja
soveltuvuusarvioinnista saadun raportin perusteella. Kirkkoneuvosto käsittelee asian
ylimääräisessä
kokouksessa
2.6.2015.
Hallintojohtajan
valinnasta
päättää
kirkkovaltuusto 2.6.2015.
Valittavaksi esitettävä henkilö pyydetään esittäytymään kirkkovaltuustolle ennen
valintapäätöstä.
Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
tämänhetkisen tilanteen.

merkitä

tiedoksi

hallintojohtajan

rekrytointiprosessin

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 3/2015
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion
toteutumista 31.3.2015 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 21,88 % ja toimintakulujen
osalta 20,45 %. Verotulojen toteutuma maaliskuun loppuun on 27,73 %. Kirkon
palvelukeskuksesta on saatavissa päättyneen kuukauden alustavat raportit seuraavan
kuun 20. päivä. Poistoja ei ole kirjattu vielä tähän tuloslaskelmaan, koska Kipa ei ole
vielä käsitellyt seurakunnan tasetta, joka on pohjana poistolaskelmalle.
Verottajan tietojen mukaan verotulot kolmen kuukauden osalta ovat yhteensä 2.649.659
euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ansiotuloverotuloissa oli -1,7
% ja yhteisöverotuloissa -13,9 %.
Verotulot neljän kuukauden osalta ovat verottajan tietojen mukaan yhteensä 3.439.128
euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ansiotuloverotuloissa oli -1,6
% ja yhteisöverotuloissa -14,1 %.
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

9
10

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Verotulojen kertymä

Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 3/2015
ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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EDUSTAJIEN VALINTA LÄHETYSJÄRJESTÖJEN KESÄJUHLILLE JA
VUOSIKOKOUKSIIN
Lähetysjärjestöjen kesäjuhlat ja vuosikokoukset lähestyvät. Lähetystyöryhmä on tehnyt
kirkkoneuvostolle ehdotuksensa edustajista. Lähetystyöryhmä jäsenineen on ollut
yhteydessä kirkkoherraan esittäen, että Suomen Lähetysseuran kokoukseen
seurakunnan edustajiksi valittaisiin kolmen edustajan sijasta kaksi, näin myös
säästettäisiin kustannuksissa.
Tämän lisäksi työryhmä esittää alueseurakunnan edustajien valitsemista SLS:n, SLEY:n
ja SEKL:n kokouksiin.
Alueseurakuntien lähetystyö on kanavoitunut kirkon virallisten lähetysjärjestöihin
seuraavasti: Nummella on ollut yhteystyötä SLS:n kanssa, Pusulalla SLS:n, SLEY:n ja
SEKL:n kanssa. Sammatin lähetystyö on integroitunut kantaseurakunnan lähetystyön
kanssa. Luontevinta lienee nimetä alueseurakuntien edustus tätä historiaa kunnioittaen.
Karjalohjan alueseurakunnalla ei ole ollut sitoumuksia virallisiin lähetysjärjestöihin.
Kutsut eri järjestöjen kokouksiin saapuvat vuosi vuodelta yhä myöhäisemmin, tämä
aiheuttaa esimerkiksi sen, että kuluvan vuoden Suomen Pipliaseuran edustaja
vuosikokoukseen valitaan jälkijättöisesti, koska asiasta on kirkkoherra tehnyt
viranhaltijapäätöksen. Toisaalta vuosikellon kannalta on tiedossa, että kyseiset kutsut
aikanaan tulevat. Seurakunnassamme voisi tulevaisuuden käytäntönä olla
seuraavanlainen menettely: jo syyskaudella lähetystyöryhmä voisi tehdä oman
ehdotuksensa alueseurakunnille edustajien nimeämisistä seuraavan vuoden
vuosikokouksiin. Silloin alueneuvostot pääsisivät vaikuttamaan vahvemmin omiin
valintoihinsa. Nykykäytännössä nimeäminen on tapahtunut siten, että alueneuvoston
edustajat ovat ehdottaneet edustajansa vasta varsinaisessa kirkkoneuvoston
päätöskokouksessa. Kyseinen valintatilanne on esittelijän kokemuksen mukaan ollut
jollakin tapaa yllätyksenä.
Vuosikellon avulla ja kattavampien esitysten pohjalta kirkkoneuvosto voisi tehdä
ennakolta ratkaisut jo tammi- tai helmikuussa. Toinen vaihtoehto on se, että
kirkkoneuvosto delegoi ratkaisun viranhaltijan päätettäväksi lähetystyöryhmän esityksen
perusteella. Kyseinen menettely yhtäältä vähentäisi kokouksessa käsiteltäviä asioita,
mutta toisaalta sekä lähetystyö että demokraattinen edustus ovat seurakunnan
olemuksen kannalta keskeisintä ydintä, joten käytännöstä on syytä käydä
periaatteellinen keskustelu.
Lähetysjuhlat ja vuosikokoukset:
Suomen Pipliaseura ry
SPS 16.-17.5.Tampere, Suomen Pipliaseura ry:n vuosikokous lauantaina 16.5.2015 klo
10 (Näsin seurakuntatalo, yläsali, Näsinlinnankatu 26, Tampere).
Edustajaksi Tenho Tiilikainen

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Suomen Lähetysseura
SLS 12.-14.6. Rovaniemi, La 13.6. klo 9.00–12.00 Suomen Lähetysseuran vuosikokous,
Rovaniemen kirkko.
Edustajiksi Esa Sohlberg ja alueseurakunnan edustajaksi Sammatista Kaisa Rinteen ja
Nummelta Kaisa Aarnion.
Lähetysyhdistys KYLVÄJÄ
KYLVÄJÄ 12.-14.6.2015 Kauniainen; Edustajaksi Alli Brummer.
Sanansaattajat SANSA
SANSA 13.-14.6. Rauma, Yhdistyksen vuosikokous jäsenille pe 12.6. klo 18 Raumasalilla; Edustajaksi Nina Boije.
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY
SLEY 26.-28 Sastamala, La 27.6. 14.30-16; Selvitetään edustaja, jonka jälkeen annetaan
kirkkoherralle päätäntäoikeus nimetä edustaja.
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry SEKL
SEKL 3.-5.7. Turku, La 4.7.2015 klo 16.30
Edustajiksi Alli Brummer ja alueseurakunnan edustajaksi esitetään Pusulasta Helinä
Kerkoa.
SEKL vuosikokous 5.9.2015 Ryttylä; Edustajaksi Alli Brummer
Käsittely:
Keskustelun kuluessa kirkkoherra poisti päätösesityksestä kohdan kaksi. Lisäksi käytiin
lähetekeskustelu, jossa sovittiin, että lähetysjärjestöjen edustajaehdotus tulee
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi jo loppusyksystä seuraavan vuosikokousedustajista.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. päättää valita edellä mainitut henkilöt edustamaan Lohjan seurakuntaa,
2. antaa edelleen alueneuvostolle päätettäväksi alueiden edustajat tai määrittelee
ne tässä kokouksessa.
3. merkitsee tiedoksi kirkkoherran päätöksen SPS:n edustajan kohdalta,
4. käy lähetekeskustelu, miten ratkaistu edustajista tehdään tulevaisuudessa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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87.

HENKILÖSTÖASIA

88.

LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

89.

ILMOITUSASIOITA
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:


Saapunut Lähetysyhdistys Kylväjän vuosikertomus vuodelta 2014. Vuosikertomus
tulee luettavaksi Kylväjän nettisivuille
http://www.kylvaja.fi/yleistietoa/vuosikertomus/



Sammatin alueseurakunnan alueneuvoston pöytäkirja no 3/2015
Liite 12



Svenska direktionen i Lojo församlings protokoll 1/2015
Liite 13



Seuraava kirkkoneuvoston kokous on ti 2.6.2015 ennen kirkkovaltuuston
kokousta. Illan aikatauluksi sovittiin seuraavasti; Ryhmäkokoukset klo 17.00,
kirkkoneuvoston kokous klo 17.30, Kahvit klo 18.00, Kirkkovaltuuston kokous klo
18.30



Sammatin Pappila on laitettu myyntiin KN:n §103 23.4.2014 ja §175 16.9.2014
mukaisesti.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti merkitä tiedoksi edellä esitetyt ilmoitusasiat.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Kirkkovaltuusto
Virka-asema
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ALUESEURAKUNNAN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN JÄSENMÄÄRÄN
OSALTA
Nykyisen 18.12.2012 hyväksytyn alueseurakunnan johtosäännön 3 § on seuraava:
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kirkkoneuvoston alaiseen alueneuvostoon
jäsenet alueseurakunnan alueella asuvista seurakuntavaaleissa vaalikelpoisista
jäsenistä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinaisten jäsenten määrä eri
alueneuvostossa on seuraava puheenjohtajan lisäksi: Karjalohja 6, Pusula 9,
Nummi 10 ja Sammatti 6. Alueneuvoston jäsen säilyttää vaalikelpoisuuden
alueneuvostoon, vaikka hän toimikauden aikana muuttaa alueseurakunnasta
toiseen. Aluekappalainen tai aluepastori toimii virkansa puolesta alueneuvoston
puheenjohtajana.
Alueneuvosto valitsee keskuudestaan luottamushenkilöjäsenen
varapuheenjohtajaksi toimikaudekseen.
Kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan toimikaudekseen valitsemalla
edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus alueneuvoston kokouksissa. Lisäksi
alueneuvosto voi kutsua kokouksiinsa seurakunnan viran- tai toimenhaltijan tai
muun asiantuntijan.

Kuluvan vuonna alkaneen vaalikauden alussa on huomattu alueseurakuntien neuvoston
jäsenmäärän tiukan määrittelyn muodostuneen haasteeksi. Jokaisen alueseurakunnan
kohdalla on jäsenmäärä määräytynyt yhdistymisvaiheessa tulleisiin kirkkoneuvoston ja
seurakuntaneuvostojen lausuntoihin. Yhdistymisvaiheessa näin pyrittiin kuuntelemaan ja
kunnioittamaan liitettävien seurakuntien näkemyksiä. Viimeisten ja samalla ensimmäistä
kertaa yhdistymisen jälkeen toimitettujen seurakuntavaalien seurauksena on saatu
ensimmäinen kokemus siitä, kuinka kyseinen sääntö voi toteutua käytännössä samalla
huomioiden demokratian toteutumisen. Äänestystuloksen suora suhteuttaminen vaalin
tulokseen on aina haasteellinen tehtävä ja erityisen haasteelliseksi se on osoittautunut
Karjalohjan alueseurakunnan kohdalla. Tämän seurauksena on keskusteltu siitä voisiko
alueseurakunnan johtosäännössä jäsenmäärä toteutua jonkinlaisen liukuvan välyksen
avulla?
Juridisesti se on mahdollista, mikäli sellainen johtosääntöön kirjataan. Lähinnä
sovellettavaksi lainkohdaksi voi ajatella kirkkolainsäädäntöä kirkkoneuvoston osalta: KL
10: 2 §: ”Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä

varapuheenjohtaja, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja
enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä.”

Säännön muutos alueneuvoston jäsenten lukumäärän liukumasta yhtäältä helpottaa
jäsenten valinnan muodostumista, mutta toisaalta aina vaalien jälkeen se tullee
tuottamaan myös ylimääräistä tuskaa. Sääntömuutoksen jälkeen kirkkovaltuusto ensin
päättää kunkin alueseurakunnan jäsenmäärän ja tämän jälkeen varsinaiset jäsenet
varahenkilöineen. Kyseinen menettely tuo yhden uuden tekijän huomioitavaksi päätöstä
tehtäessä. Käydyissä keskusteluissa puoltavina seikkoina on esitetty sitä, kuinka näin
alueneuvostojen jäsenmäärä voidaan ratkaista kuitenkin joustavammin ja silloin
pystytään paremmin huomioimaan mm. tasa-arvolain vaatimukset jäseniä valittaessa.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Keskusteluissa on ilmennyt myös se, että kyseinen sääntö on parempi muuttaa jo ennen
kuin alueseurakunnan johtosääntöä tarkastellaan muutenkin. Johtosäännön muutos
tuottaisi sen saatua lainvoiman, että lokakuun kokouksessa esimerkiksi Karjalohjan
alueneuvoston osalta ensin päätetään alueneuvoston jäsenten lukumäärä ja tämän
jälkeen valitaan sitä vastaava määrä jäseniä ja varajäseniä. Vastaava tilanteen päivitys
on syytä käydä myös muidenkin alueneuvostojen osalta.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se muuttaa 18.12.2012 Lohjan
seurakunnan yhteisen kirkkovaltuuston päättämän Alueneuvoston johtosäännön 3 §:
kuulumaan seuraavasti:
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kirkkoneuvoston alaiseen alueneuvostoon
jäsenet alueseurakunnan alueella asuvista seurakuntavaaleissa vaalikelpoisista
jäsenistä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkovaltuusto päättää erikseen
kunkin alueneuvoston jäsenmäärän ennen jäsenten valintaa. Varsinaisten jäsenten
määrä eri alueneuvostoissa on puheenjohtajan lisäksi vähintään 5 ja enintään 12
jäsentä.
Alueneuvoston jäsen säilyttää vaalikelpoisuuden alueneuvostoon, vaikka hän
toimikauden aikana muuttaa alueseurakunnasta toiseen. Aluekappalainen tai
aluepastori toimii virkansa puolesta alueneuvoston puheenjohtajana.
Alueneuvosto valitsee keskuudestaan luottamushenkilöjäsenen
varapuheenjohtajaksi toimikaudekseen.
Kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan toimikaudekseen valitsemalla
edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus alueneuvoston kokouksissa. Lisäksi
alueneuvosto voi kutsua kokouksiinsa seurakunnan viran- tai toimenhaltijan tai
muun asiantuntijan.

Kirkkovaltuuston päätöksen saatua lainvoiman, kumotaan 18.12.2012 Lohjan
seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa hyväksytty Alueneuvoston
johtosäännön 3 § yllä olevan johtosäännön tullessa voimaan.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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MUUT ASIAT
1. Lohjan seurakunnan luottamushenkilöiden Intra-sivut
Hallintosihteeri Päivi Kesälä kertoi, että luottamushenkilöille suunnatut Intra sivut ovat
käytettävissä. Esiteltiin sivujen sisältöä. Seuraavan kokouksen esityslista liitteineen on
luettavissa Intra-sivuilta.
2. Lohjan Eräveikoilta ja Lohjan Nummitytöiltä saapunut kirje
Partiolippukunnilta on saapunut vetoomus toimitiloista Lohjan alueella. Lohjan kaupunki
muuttaa nykyiset partiolaisille annetut Rajavartiostonkadun tilat asuinkäyttöön eikä
kokoontuminen niissä tiloissa ole jatkossa mahdollista. Vetoomus annetaan edelleen
kiinteistötoimelle.
1. Suurlohjankadun asemakaavan muutosluonnos
Kaupunkisuunnittelulautakunnalta saapunut pyyntö antaa lausunto koskien
muutosluonnosta korttelin 43, osin korttelin 49 ja näihin liittyvän katualueen
järjestelyistä. Tarkempi asian käsittely siirretään seuraavaan kirkkoneuvoston
kokoukseen 2.6.2015.
4. Tulkaa kaikki ryhmän kirkkoneuvostoaloite
Jäsen Lea Sornikivi antoi kirkkoneuvostolle Tulkaa kaikki ryhmän aloitteen ”Mennä
messuun –kampanjasta”. Aloite annetaan edelleen Aikuistyöstä vastaavalle papille
valmisteltavaksi.
LIITE

Aloite ”Mennä messuun –kampanjasta”

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

92.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21.45.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

