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ALKUHARTAUS
Juhani Korte toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja piti alkuhartauden.
Laulettiin virsi 7.

192.

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 § 207 käsitellään § 194
jälkeen.

193.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
valita pöytäkirjantarkistajiksi Birgitta Silvennoisen ja Saila Sutisen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi
Birgitta Silvennoisen ja Saila Sutisen.
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JOHTAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Lohjan seurakunnassa on ollut haettavana johtavan nuorisotyönohjaajan virka (KN
27.10.2015, §170). Virka vapautuu 3.2.2016 edellisen viranhaltijan siirtyessä vakinaisesti
toisen työnantajan palvelukseen.
Johtava nuorisotyönohjaaja johtaa nuorisotyön työalaa ja osallistuu sen käytännön
toimintaan sekä kehittää työalaa yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa koko Lohjan
seurakunnan alueella. Lisäksi johtava nuorisotyönohjaaja toimii työalan muiden
työntekijöiden lähiesimiehenä.
Viran kelpoisuusvaatimuksena 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. Virka sijoittuu vaativuusryhmään
503 ja tehtäväkohtainen peruspalkka on 2.461,83 €/kk. Lisäksi voidaan maksaa
vuosisidonnaista palkanosaa, jonka suuruus on enimmillään + 15 % peruspalkasta.
Avoimesta virasta julkaistiin hakuilmoitus internetissä sekä lyhennetty viiteilmoitus
Kotimaa-lehdessä. Hakuaika päättyi perjantaina 20.11.2015. Määräaikaan mennessä
virkaa haki yhteensä 5 henkilöä. Hakemusten perusteella henkilökohtaiseen
haastatteluun kutsuttiin seuraavat kaksi henkilöä:



Kirkon nuorisotyönohjaaja Eeva Liesilinna
Sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaaja AMK Mirja Luodes

Yhteenveto kaikista hakijoista on esityslistan liitteenä. Hakemukset ansioluetteloineen
ovat nähtävillä kokouksessa.
Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 27.10.2015 /§ 170 työryhmän valmistelemaan
johtavan nuorisotyönohjaajan valintaa. Työryhmään nimettiin kirkkoherra Juhani Korte,
henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma sekä kirkkoneuvoston jäsenet Kirsi Oksanen, Veera
Ruti ja Saila Sutinen. Hakemusten käsittelyn yhteydessä kirkkoherra Juhani Korte ilmoitti
olevansa esteellinen osallistumaan haastatteluun ja valintaprosessiin hallintolain 28:1§:n
7. kohdan perusteella. Tämän johdosta työryhmään pyydettiin mukaan rippikoulutyöstä
vastaava pastori Horst Gripentrog.
Haastattelut järjestettiin maanantaina 7.12.2015. Haastattelujen perusteella työryhmä
esittää, että johtavan nuorisotyönohjaajan virkaan valittaisiin kirkon nuorisotyönohjaaja
Eeva Liesilinna. Hän täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Eeva Liesilinnalla on pitkä ja
laaja-alainen kokemus seurakunnan nuorisotyöstä, monipuolisesta projektityöstä eri
järjestöissä sekä esimiestehtävistä.
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Käsittely:
Kirkkoherra Juhani Korte poistui pykälän käsittelyn ajaksi kokouksesta.
LIITE 1
2

Hakuilmoitus
Hakijayhteenveto

Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita johtavan nuorisotyönohjaajan virkaan Eeva Liesilinnan 3.2.2016 alkaen tai
sopimuksen mukaan
2. noudattaa viran täytössä kuuden kuukauden koeaikaa
3. määritellä viran peruspalkaksi 2.461,83 €/kk vaativuusryhmässä 503
4. edellyttää, että virkaan valittu toimittaa työnantajalle ennen valinnan vahvistamista
työterveyshuollosta hankitun lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä
rikosrekisterilain 6:2§:n mukaisen rikosrekisteriotteen
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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MÄÄRÄAIKAISEN (3 v.) JA OSA-AIKAISEN (60 %) RIPPIKOULU- JA
PERHETYÖNTEKIJÄN VIRAN PERUSTAMINEN
Kuluneen syksyn aikana kasvatuksen sektorilla on keskusteltu mahdollisuudesta
perustaa Lohjan seurakuntaan kokeiluluonteisesti kolmen vuoden määräaikainen ja osaaikainen (60 %) rippikoulu- ja perhetyöntekijän virka. Taustalla on kasvanut/kasvava
resurssitarve rippikoulutyössä sekä toimintaympäristön muutokset varhaiskasvatuksen
työalalla, jotka tulevaisuudessa lisäävät tarvetta suunata lastenohjaajien työpanosta
perinteisen päiväkerhotyön ohella myös perheitä
kokonaisuudessaan palveleviin
toimintamuotoihin.
Kokeilu antaisi mahdollisuuden saada rippikoulutyöhön tarvittavia lisäresursseja sekä
samalla tarkastella käytännössä perhetyöntekijän tehtävän soveltumista kasvatuksen
kokonaiskenttään. Kyse on yksittäisestä kokeilusta, jossa on otettu huomioon
molempien työalojen työvoimatarve ja tehtävään siirrettävän ominaisuudet ja tilanne.
Koska kyseessä on kokeilu, virka on tarkoituksenmukaista täyttää ensin yhdeksi
vuodeksi, jonka jälkeen järjestelyn toimivuutta arvioidaan osapuolten kesken ja
päätetään jatkotoimista.
Rippikoulu- ja perhetyöntekijän määräaikaisesta virasta on laadittu tehtävänkuvaus, joka
on esityslistan liitteenä. Tehtävänkuvauksen mukaan rippikoulu- ja perhetyöntekijän
keskeisenä tehtävänä on toimia rippikoulutyöstä vastaavan papin apuna rippikoulujen
käytännön järjestelyissä sekä opettajana 2-3 rippikoulussa vuodessa. Lisäksi tehtävänä
on osallistua perhetyöhön ja päivähoitoyhteistyöhön.
Virkasuhde on tarkoituksenmukainen tehtävän sisällön ja hengellisen luonteen
perusteella. Virkasuhde mahdollistaa työajattomuuden, joka tuo joustavuutta leirityön
sekä ilta- ja viikonlopputyön järjestelyihin.
Viran pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva kirkollinen tutkinto. Virka sijoittuu
vaativuusryhmään 501 (peruspalkka 2.165,22 euroa/kk).
Peruste viran määräaikaisuudelle on muutokset toimintaympäristössä ja siitä aiheutuva
toimintojen uudelleenorganisointi.
Määräaikaisen, osa-aikaisen rippikoulu- ja perhetyöntekijä viran perustamista puoltavat
seuraavat seikat:
 Rippikoulutyöstä vastaavan pastorin työaikaa kuluu vuoden aikana paljon
rippikoulutyön hallinnollisiin rutiinitehtäviin, joihin ei tarvita teologin koulutusta, näin
ollen papin työaikaa vapautuisi rippikoulutyön sisällön suunnitteluun ja myös kirkollisiin
toimituksiin.
 Kirkon rippikoulutyössä on käynnistymässä Rippikoulusuunnitelma 2017 -prosessi,
joka tähtää rippikoulusuunnitelman uudistamiseen. Rippikoulutyöstä vastaava pappi
osallistuu uudistukseen liittyvään koulutukseen vuonna 2016 - 2017. Näin ollen papin
työaikaa kuluu lähivuosina myös ko. uudistuksen läpiviemiseen Lohjan seurakunnassa.
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 Toimintaympäristön muutokset ja taloustilanteen kiristyminen synnyttävät tarpeen
lisätä tulevaisuudessa työalojen välistä joustavuutta ja työntekijöiden liikkuvuutta yli
työalarajojen. Varhaiskasvatuksen kenttä on vuosi vuodelta tullut monipuolisemmaksi ja
haasteellisemmaksi. Perinteisen päiväkerhotyön rinnalle on tullut/tulossa entistä
enemmän muita, koko perhettä palvelevia toimintamuotoja, jotka usein ajoittuvat
iltoihin ja viikonloppuihin. Kokeilu antaisi mahdollisuuden tarkastella laaja-alaisen
perhetyöntekijän viran tehtävien soveltumista varhaiskasvatuksen kenttään.Järjestely ei
juurikaan lisää henkilöstökustannuksia, koska virkaan siirtyisi talon sisältä lastenohjaaja
Katja Vesanen. Vastaavan määräajan hän olisi työvapaalla lastenohjaajan toimesta.
Asiasta on käyty useita keskusteluja, joissa mukana ovat olleet kirkkoherra Juhani Korte,
henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Elina Kaarto,
vs. johtava nuorisotyönohjaaja Mirja Luodes, rippikoulutyöstä vastaava pappi Horst
Gripentrog sekä lastenohjaaja Katja Vesanen. Lisäksi asia on ollut esillä nuorisotyön
jaostossa. Katja Vesanen on antanut suostumuksensa määräaikaiseen virkaan
siirtymisestä.
Uuden viran perustamisesta päättää kirkkovaltuusto. Kirkkolain 9:3§:n mukaan
päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja
enemmän kuin puolet kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa
(määräenemmistö).
Lapsivaikutusten arviointi:
Päätöksellä pyritään entistä paremmin huomioimaan lapsiperheet ja kasvatustyö
kokonaisuutena. Työ eri-ikäisten lasten- ja nuorten kanssa jatkuu, mutta tällä
järjestelyllä vastattaisiin entistä paremmin tämän hetken tilanteeseen ja haasteisiin sekä
lapsiperheiden tarpeisiin.
LIITE 17

Tehtävänkuvaus

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1)
Lohjan seurakuntaan perustetaan kolmen vuoden määräaikainen ja osaaikainen (60 %) rippikoulu- ja perhetyöntekijän virka 1.3.2016 lukien
2)
virka sijoitetaan vaativuusryhmään 501 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi
määritellään 2.165,22 €/kk
3)
kirkkoneuvosto valtuutetaan arvioimaan kokeilun toteutumista vuoden kuluttua
ja päättämään sen pohjalta jatkotoimista
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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OSTOTARJOUS (MÄÄRÄALA) KARJALOHJALLA SIJAITSEVASTA PAPPILANIMISESTÄ METSÄTILASTA
Jouni Kallioniemi (asianajaja, osakas Asianajotoimisto Jouni Kallioniemi Oy, Helsinki) on
tehnyt ostotarjouksen, 78 345 euroa, Karjalohjan Pappilan tilaan, Rn:o 1:40 (n. 20,4
ha), kuuluvasta määräalasta. Määräala rajoittuu osittain Jouni Kallionimen omistaman
metsäalueeseen.
Kyseinen määräala on metsäpalsta, n. 3 km:n etäisyydellä Karjalohjan keskustasta.
Alueella on voimassa entisen Karjalohjan kunnan aikainen osayleiskaava. Kaava ei ole
oikeusvaikutteinen, ja sen merkitys on korkeintaan ohjaava. Määräala sijaitsee kaavan
mukaisella M-2 – alueella (maa- ja metsätalousalue). Alueelle saa rakentaa hajaasutusta, ja määräalalla on näin ollen haja-asutusalueen rakennusoikeutta. Tarkka
rakennuspaikkojen määrän selvittäminen vaatisi ilmeisesti rakennuslupamenettelyn.
Määräalan läpi kulkee rasitetie.
Todellisissa myyntitilanteissa viime vuosien aikana metsäalueista Länsi-Uudellamaalla on
käytännössä maksettu yli metsänhoitoyhdistysten laatimien tila-arvioiden käypien
arvojen.
Metsäalueiden myyntiin liittyy puuston käyvän arvon lisäksi myös muita avoja, kuten
rakennusoikeudet, virkistyskäyttö, metsästysoikeudet yms.
Alkuvuodesta 2015 metsämaan keskihinta koko Suomessa oli n. 2 700 euroa/ha.
Uudellamaalla tehtyjen metsäkauppojen keskiarvohinta oli n. 6 000 euroa/ha ja
mediaanihinta n. 4 600 euroa/ha.
Kyseisestä määräalasta on pyydetty hinta-arviot Länsi-Uudenmaan
Metsänhoitoyhdistykseltä sekä Kiinteistöjen Myyntikeskus Harry Pihlströn LKV(A):n Timo
Lahtiselta.
Metsänhoitoyhdistys on arvioinut alueen hinnaksi 52 300 euroa, josta puuston ja
taimikon arvo on n. 46 500 euroa ja maapohjan arvo 5 800 euroa.
Kiinteistönvälittäjän arvio alueesta on 80 000 euroa. Puuston ja taimikon arvioinnissa
hän on käyttänyt metsänhoitoyhdistyksen arviolausuntoa.
LIITE 3

Kiinteistörekisterin karttaote
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Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää Karjalohjalla sijaitsevan Pappila-nimisen tilan, RN:o 1:40,
myynnistä ostotarjouksen tehneelle Jouni Kallioniemelle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti edetä myynneissä tekeillä olevan kiinteistöstrategian mukaisesti
vuosina 2017 - 2018. Maa-alueita myydään tarjouskilpailun perusteella.
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PUUKAUPAN JA HARVENNUSHAKKUUN HYVÄKSYMINEN
Seurakunta on teettämässä uudistushakkuuta Sammatin Myllykylässä sijaitsevalla
Härkähaan tilalla (RN:o 4:114).
Avohakkuuna toteutettavan alueen suuruus on n. 4 ha (kuvio 5). Hakkuutyöt on
tarkoitus toteuttaa kevättalvella 2016.
Puukaupasta on pyydetty tarjoukset kaikilta Etelä-Suomen metsäyhtiöiltä.
Tarjouksen ovat jättäneet seuraavat metsäyhtiöt:
Metsäliitto Osuuskunta
Versowood Oy
Westas Oy

31 888 €
30 122 €
29 967 €

Parhaimman tarjouksen on antanut Metsäliitto Osuuskunta, 31 888 euroa.
Härkähaan tilalla on tarkoitus tehdä myös metsänharvennustöitä ja ottaa energiapuu
talteen (5,2 ha). Harvennushakkuut on tarkoitus teettää metsänhoitoyhdistyksen työnä.
Metsäyhtiöt eivät tällä hetkellä pysty korjaamaan energiapuuta.
Hakkuutöiden ja metsänviljelytöiden kustannukset ovat yhteensä n. 5 000 euroa.
Harvennushakkuusta ja energiapuusta tulee tuottoa yhteensä n. 13 000 euroa.
Härkähaan metsätilalle menevää tietä on myös tarkoitus kunnostaa tulevana vuonna n.
2 000 eurolla.
LIITE 4

kartat

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1.
2.

että Sammatin Härkähaka-nimisen tilan (RN:o 4:114) puukauppa tehdään
parhaimman tarjouksen tehneen Metsäliitto Osuuskunnan kanssa 31 888
euron hintaan.
että Härkähaan tilan metsänparannustyöt ja tilalle menevän tien kunnostus
annetaan Länsi-Uudenmaan Metsänhoitoyhdistyksen hoidettavaksi.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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NUMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
Lohjan kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta on ilmoittanut
asemakaavamuutoksesta Nummen alueella seuraavasti:

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103., kaupunginosa Nummi, kortteleiden 24 ja
63, kortteleiden 5, 6, 12, 38 ja 61 osien sekä liikenne-, katu-, puisto-, virkistys- ja maaja metsätalousalueen asemakaavan muutos.
Suunnittelualue käsittää Nummen taajaman läpi kulkevan osan Oilaantiestä (mt 125 /
mt
1251) Turuntien (mt 110) pohjoispuolella. Alueen poikki kulkee Nummenjoki.
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa voimassa olevan asemakaavan
mukaiset liikennealueet katualueeksi ja tarkistaa katualueen laajuus siten, että alueelle
on mahdollista toteuttaa tiesuunnitelman mukaisesti Oilaantien uusi linjaus sekä kevyen
liikenteen väylä. Alueelle sijoittuu valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.
Asemakaavan muutosluonnos valmisteluaineistoineen pidetään nähtävillä MRA 30 §:n
mukaisesti valmisteluvaiheen kuulemista varten. Muutosluonnosta koskevat mielipiteet
tulee esittää kirjallisesti nähtävilläoloaikoina 5.11. – 21.12.2015.
Asemakaavan muutos rajoittuu tiealueen osalta seurakunnan omistamaan
kotiseutumuseon alueeseen (entiseen Nummen kanttorilaan). Toimenpiteet eivät
aiheuta muutoksia tällä alueella.
Näin ollen seurakunnalla ei ole huomautettavaa muutoksen alaiseen asemakaavaan.
LIITE 5

kartat 4 kpl

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1.
2.

merkitä tiedoksi Nummen asemakaavaa koskevan valmisteluvaiheen
kuulemiseen.
todeta, että seurakunnalla ei ole huomautettavaa muutoksen alaiseen
asemakaavaan.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
198.

15.12.2015

§

Sivu

198
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KARJALOHJAN ALUENEUVOSTON VARAJÄSENEN ERONPYYNTÖ
Karjalohjan alueneuvoston varajäsen Juha Korhonen pyytää eroa tehtävästään
19.11.2015 lähettämässään sähköpostissa. Eronpyyntö perusteluineen on liitteenä.
Kirkkovaltuustolla on mahdollisuus käyttää harkintaansa eron myöntämiseen.
LIITE 6

eronpyyntö

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto lähettää eronpyynnön Karjalohjan alueneuvostolle tiedoksi ja tarvittavia
esityksiä varten valmisteltavaksi ja esittää kirkkovaltuustolle,
1.
2.

että myöntää Karjalohjan alueneuvoston varajäsenelle Juha Korhoselle eron
tehtävästään
valitsee uuden varajäsenen Karjalohjan alueneuvostoon

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
199.

§

15.12.2015

Sivu

199
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PUSULAN ALUENEUVOSTON VARAJÄSENEN ERONPYYNTÖ
Pusulan alueneuvoston varajäsen Suvi Sojanto pyytää eroa tehtävästään 26.11.2015
lähettämässään sähköpostissa, syynä muutto Kantaseurakunnan alueelle. Eronpyyntö
perusteluineen on liitteenä. Alueneuvoston johtosäännössä (1: 3 §) todetaan, että
alueneuvoston jäsen säilyttää vaalikelpoisuutensa, vaikka hän muuttaa
alueseurakunnasta toiseen. Kirkkovaltuustolla on mahdollisuus käyttää harkintaansa
eron myöntämiseen.
LIITE 7

eronpyyntö

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto lähettää eronpyynnön Pusulan alueneuvostolle tiedoksi ja tarvittavia
esityksiä varten valmisteltavaksi ja esittää kirkkovaltuustolle,
1.
2.

että Karjalohjan alueneuvoston varajäsen Suvi Sojannolle eron tehtävästään
valitsee uuden varajäsenen Pusulan alueneuvostoon

Kirkkoherran korjattu päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto lähettää eronpyynnön Pusulan alueneuvostolle tiedoksi ja tarvittavia
esityksiä varten valmisteltavaksi ja esittää kirkkovaltuustolle,
1.
2.

että myöntää Pusulan alueneuvoston varajäsenelle Suvi Sojannolle eron
tehtävästään
valitsee uuden varajäsenen Pusulan alueneuvostoon

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouksessa pidettiin tauko 19:00 – 19:10.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto
200.

Kokouspäivä

§

Sivu

15.12.2015

200
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SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 11/2015
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion
toteutumista 30.11.2015 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 77,8 % ja toimintakulujen osalta
83,0 %. Verotulojen toteutuma marraskuun loppuun on 89,4 %. Poistojen toteutuma on
85,2 %. Tässä tuloslaskelmassa ei ole huomioitu vielä marraskuun poistoja.
Palvelukeskus toimittaa edellisen kuun raportit seuraavan kuukauden 20. päivä.
Marraskuun raportit ovat siis käytettävänä meillä joulukuun 20. päivä. Tällöin
raporteissa on laskettu myös poistot. Jo nyt kuitenkin voidaan esittää kohtuullisen
tarkkaa tietoa marraskuun lopun toteutumasta. Suurimmat menoerät eli palkkakulut ja
tuloerät eli verotulot ovat mukana nyt esitettävissä raporteissa.
Marraskuun 2015 maksuunpanon mukainen tilitys verovuodelta 2014 oli Lohjan
seurakunnan osalta 752.621 euroa. Jäännösveroista koostuva lisätilitys on yhteensä
331.778 euroa. Tämä summa tilitetään seurakunnalle kahdessa erässä, ensimmäinen
erä joulukuussa ja toinen erä seuraavan vuoden helmikuussa. Joulukuussa tilitettävä erä
parantaa siis tämän vuoden tulosta ja helmikuussa tilitettävä erä vaikuttaa
ensi vuoden tulokseen.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto yhdentoista kuukauden osalta on
7.790.097 euroa ja yhteisöveron tuotto 752.721 euroa. Viime vuoden
vastaavaan
ajankohtaan on kirkollisverotuotoissa vähennystä 2,8 % ja yhteisöverotuotoissa
lisäystä 3,0 %.
Verottaja on julkaissut 13.11.2015 tiedon kirkollisveron arvioiduista tilityksistä
kalenterivuonna 2015. Tämän tiedon mukaan Lohjan seurakunnan osuus vuonna 2015
tilitettävistä kirkollisveroista on 8.592.664 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.
LIITTEET

8
9
10
11

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

15.12.2015

200
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Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta
11/2015.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto
201.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

15.12.2015

201
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LUOTTOTAPPIOIDEN KIRJAAMINEN
Tilinpäätöksen valmistelua varten luottotappioiksi kirjattavat saatavat tulee ilmoittaa
Kirkon Palvelukeskukselle 18.12.2015 mennessä.
Luottotappioksi kirjaaminen ei tarkoita sitä, että saatavan perinnästä luovuttaisiin
lopullisesti, vaan perintätoimia voidaan tarvittavassa määrin jatkaa. Kirjanpitolain
mukaan epätodennäköisesti kertyvät saatavat on kirjattava luottotappioksi. Samalla on
hyödyllistä noudattaa olennaisuuden periaatetta, joten pienten ja epätodennäköisesti
kertyvien saatavien perinnässä on otettava huomioon myös se, että perinnän
kustannukset eivät nouse kohtuuttomiksi saatavan määrään nähden.
Liitteenä olevassa listassa on lueteltu Lohjan seurakunnan saatavat, yhteensä 2.949,58
€, jotka tulisi tässä vaiheessa kirjata luottotappioksi.
Listaus luottotappioksi esitettävistä saatavista jaetaan kokoukseen pöydälle ja kerätään
asian käsittelyn jälkeen pois.
LIITE 12

Luottotappiot (jaetaan kokouksessa, salassa pidettävä asiakirja)

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä luottotappioksi liitteessä eritellyt saatavat
yhteismäärältään 2.949,58 €.
Hallintojohtajan muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä luottotappioksi liitteessä eritellyt saatavat
yhteismäärältään 2.559,58 €.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto
202.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

15.12.2015

202
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ERHEILMAUKSEN OIKAISEMINEN MAANVUOKRASOPIMUKSESSA
Lohjan seurakunta on vuokrannut Nordkalk Oy Ab:lle n 59.000 m2 suuruisen maaalueen Lohjan kaupungin alueelta (444-5-203-2 sekä osa kiinteistöstä 444-466-1-30).
Kyseinen maanvuokrasopimus allekirjoitettiin 5.6.2015 ja sopimus on voimassa
31.12.2064 saakka. Tällä sopimuksella jatkettiin samaa aluetta koskevan, vuonna 2003
solmitun maanvuokrasopimuksen voimassa oloa.
Sopimukseen tehtiin joitakin muutoksia, muun muassa vuokraa korotettiin merkittävästi,
mutta suurelta osin sopimuksen sisältö pidettiin ennallaan.
Saadun selvityksen mukaan käydyissä sopimusneuvotteluissa keskityttiin olennaisesti
muihin kohtiin, ja indeksiehtoa koskevaa sopimusehtoa ei käytännössä käsitelty
lainkaan. Indeksiehto on jäänyt huomiotta ja sen perusindeksin määrittelyyn on
erehdyksessä jäänyt aikaisemman sopimuksen määrittelyt.
Vuokrantarkistuksia on jo tehty vuosittaisiin indekseihin perustuen 2004-2015 vanhan
sopimuksen nojalla ja tarkoituksena oli jatkaa sopimuksen voimassaoloa (sekä
indeksisovellusta) aikaisempaan sopimukseen ja käytäntöön pohjaten.
Sopimuksen mukaan vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja vuokran tarkistus
suoritetaan vuosittain tammikuun 1. päivänä, alkaen vuodesta 2016. Indeksiehdosta on
erheellisesti todettu, että perusindeksinä käytetään marraskuun 2002 indeksilukua
(1568). Tämä perusindeksi-ilmaus on sama kuin vuoden 2003 sopimuksessa, ja se olisi
loogisesti tullut muuttaa uudessa sopimuksessa siten, että perusindeksinä käytetään
marraskuun 2014 (1913) indeksilukua.
On epätodennäköistä, että kumpikaan sopijaosapuoli olisi tietoisena suostunut ehtoon,
joka korottaisi vuokran jo uuden sopimuskauden alusta viidenneksellä.
Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (228/29, jäljempänä
oikeustoimilaki) 36 §:n mukaan ehtoa, joka on kohtuuton tai jonka soveltaminen johtaa
kohtuuttomuuteen, voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta. Myös, jos
sopimus on kirjoitusvirheen tai muun erehdyksen johdosta saanut toisen sisällön, kuin
on tarkoitettu, ei sopimus sellaisenaan sido.
Sopimuksen ehdon erheellisyyden korjaaminen voi tapahtua joko osapuolten välisin
sopimuksin taikka yleisessä alioikeudessa ajetun kanteen avulla. Koska erhekirjoituksen
tapahtuminen on melko selvää, on tarkoituksenmukaista muuttaa sopimus osapuolten
yhteisymmärryksellä. Tuomiokapitulin mukaan selvästi virheellisen ja kohtuuttoman
korotusehdon osalta alistamismenettelyä ei tarvitse uusia.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

15.12.2015

202
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Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää korjata 5.6.2015 solmitun sopimuksen indeksiehtoa koskevan
kohdan siten, että perusindeksinä käytetään marraskuun 2014 (1913) indeksilukua.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto
203.

HENKILÖSTÖASIA

204.

HENKILÖSTÖASIA

205.

HENKILÖSTÖASIA

206.

HENKILÖSTÖASIA

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

15.12.2015
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Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto
208.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

15.12.2015

208
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DIAKONIAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
Lohjan seurakunnan diakoniatyössä on avoimena yksi diakonian virka. Virka on
vapautunut maaliskuussa 2015 edellisen viranhaltijan siirryttyä eläkkeelle. Avointa virkaa
on hoitanut määräaikainen viranhaltija.
Kirkkoneuvosto on vuoden 2016 talousarvion laatimisen yhteydessä arvioinut viran
täytön tarpeellisuutta ja antanut kokouksessaan 17.11.2015/§ 180 viralle täyttöluvan.
Viran tehtäviin kuuluu perinteisen diakoniatyön lisäksi päihde- ja kriminaalityön
koordinointi koko Lohjan seurakunnan alueella. Tällä hetkellä viran sijoituspaikka on
Ojamon alueella. Virkaan sisältyy myös rippikoulutyötä.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on piispainkokouksen päätöksen (13.9.2005 / 101)
mukainen ammattikorkeakoulututkinto tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten
mukainen tutkinto. Virka on sijoitettu palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 502
(tehtäväkohtainen peruspalkka 2282,85 €/kk). Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon
konfirmoitu jäsen.
Kirkkolain 6:10 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista
hakumenettelyä. Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä virantoimituksen
aloittamisesta alkavasta enintään kuuden kuukauden koeajasta.
Viran täytön valmistelua varten on tarkoituksenmukaista perustaa työryhmä. Siihen
esitetään nimettäväksi johtava diakonian viranhaltija Katja Itämäki ja henkilöstöpäällikkö
Katri Lahtiluoma sekä 1-2 luottamushenkilöä. Haastattelut järjestetään 11.1.2015 klo 14
alkaen.
Työryhmän tehtävänä on hakuprosessin läpivieminen sekä ehdotuksen tekeminen
valittavaksi esitettävästä henkilöstä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa diakonian viran haettavaksi
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:
Kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa diakonian viran haettavaksi
2. noudattaa viran täytössä 6 kuukauden koeaikaa
3. nimetä viran täyttöä valmistelevaan työryhmään Katja Itämäen, Katri Lahtiluoman
sekä Simo Jouhen.
4. valtuuttaa työryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat ja
suorittamaan haastattelut, joiden perusteella viran täyttö tuodaan kirkkoneuvoston
päätettäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto
209.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

15.12.2015
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TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET
Lohjan seurakunnassa toteutettiin koko henkilöstöä koskeva työhyvinvointikysely
lokakuussa 2015. Vastaava kysely on tehty edellisen kerran vuonna 2011.
Työhyvinvointikyselyn tarkoituksena oli saada kuva työyhteisön nykytilasta ja löytää
keskeisiä kehittämisalueita johtamisen tueksi ja henkilöstön työhyvinvoinnin
parantamiseksi. Tutkimuksen suoritti Työterveyslaitos. Menetelmänä käytettiin
Työterveyslaitoksen kehittämää Parempi Työyhteisö- kyselyä.
Kyselyn avainalueet olivat seuraavat:


Henkilöstön hyvinvointi
o Työstressi
o Työn ilo
Työn perusedellytykset
o Tehtävien ja tavoitteiden tunteminen
o Työn hallinta
o Kuormitustekijät työssä
Työyhteisön toimivuus
o Työryhmän/yksikön toimivuus
o Työryhmien/yksiköiden välinen yhteistyö
o Esimiehen toiminta
o Johdon toiminta
Työyhteisön kehittämisedellytykset
o Työryhmän/yksikön kehittämisaktiivisuus
o Esimiehen toiminta
o Johdon toiminta







Peruskyselylomaketta oli täydennetty seuraavilla lisäteemoilla:





Muutoksenhallinta
Työyhteisötaidot
Henkilöstön tasa-arvoinen ja tasapuolinen kohtelu
Kiusaaminen ja epäasiallinen kohtelu

Lisäksi kyselyyn sisältyi yksi avokysymys, jossa kysyttiin työyhteisön kehittämistapeista
yleensä.
Kysely toteutettiin internetkyselynä lokakuussa (viikoilla 43 - 45). Kyselyyn vastasi
yhteensä 85 henkilöä. Kyselyn vastausprosentti oli siten 75 %, jota voidaan pitää
kohtuullisen hyvänä.
Tuloksissa yksittäisen avainlukujen keskiarvot vaihtelevat välillä 2,5- 4,1 asteikolla 1 – 5.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Kirkkoneuvosto

Kokouspäivä

§

Sivu

15.12.2015
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Kaikkien avainalueiden keskiarvoluku on 14,2 (maksimi 20). Vuonna 2011 vastaava luku
oli 14,5. Suurta eroa edelliseen kyselyyn ei siten ole. Kokonaistulokset ovat hieman
paremmat kuin keskimäärin suomalaisilla työpaikoilla.
Kyselyn tulokset on esitelty seurakunnan johtoryhmälle 24.11.2015 sekä koko
henkilöstölle työpaikkakokouksessa 25.11.2015. Tulosten käsittelyä jatketaan esimiesten
ja henkilöstön kanssa työaloilla. Tavoite on, että työalat laativat tulosten pohjalta
suunnitelman konkreettisista kehittämistoimenpiteistä ja raportoivat niistä johtoryhmälle.
Toimenpiteet annetaan tiedoksi myös yhteistyötoimikunnalle sekä kirkkoneuvostolle.
Työhyvinvointikysely tehdään Lohjan seurakunnassa kolmen vuoden välein. Tämä
mahdollistaa kehittämistoimien onnistumisen arvioinnin. Seuraavan kerran kysely
toteutetaan vuonna 2018.
Kyselyn tuloksia selostetaan tarkemmin kokouksessa.
LIITE

13

Parempi Työyhteisö (ParTy) –kyselyn tulokset 2015

Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee työhyvinvointikyselyn tuloksista ja merkitsee ne tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto
210.
HENKILÖSTÖASIA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

15.12.2015
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212.

LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

213.

ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:


Kirkkohallituksen yleiskirjeet 25
Yleiskirjeet luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet



Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 10.11.2015
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedottee
t/hallintotiedotteet-2015/
Karjalohjan alueseurakunnan pöytäkirja 19.10.2015



LIITE 15


Hyvinkään seurakunnan kirje sairaalasielunhoidon veloitusosuudesta



Laurentius -lähimmäispalvelun toimintakatsaus 1.1.- 31.10.2015



Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2014



Lähetysyhdistys Kylväjän vuosikertomus 2014



Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF), Vintern 2015-2016



Ennakkotieto Espoon hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivästä
2.4.2016 Kirkkonummella, LIITE 16



Piispantarkastus vuodelle 2017 viikolla 12 eli 20. - 26.3.2017,
alustava neuvottelu kapitulissa 21.3.2016

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

214.

15.12.2015

§

Sivu

214 – 215

322

MUUT ASIAT
1. Sammatin vs.aluepappi, Raili Rantanen, on tehnyt aloitteen 2.9.2015
alueneuvoston kokouksessa seuraavasti:
Sammatin alueneuvoston pöytäkirja 28.10.2015 76§.
Sammatin alueneuvosto esittää Karjalohjan alueneuvostolle ja edelleen Lohjan
kirkkoneuvostolle, että
1) Sammatti ja Karjalohja voisivat vuorovuosin pitää jumalanpalveluksensa klo 10.
2) Samalla ehdotamme, että Karjalohjan ja Sammatin palvelusten väli olisi klo 10 ja klo
13 ,mikä palvelisi seurakunnan pastoraalista kohtaamista kirkkokahvituksia yms.
paremmin ja helpottaisi työntekijöiden siirtymistä kirkosta toiseen.
3) Samoin ehdotamme, että Sammatissa pidetään jumalanpalvelus joka viikko, ja
vastaavissa määrin kuin muissakin alueseurakunnissa. Kaksoispyhien ja useamman
pyhän ryppäässä riittäisi toisena pyhäpäivänä pidetty messu/jumalanpalvelus.
4) Koska viestinnän kannalta saattaisi olla edullista, että alueseurakunnissa olisi
yhtenäiset käytännöt ja jumalanpalvelus ajat, lähetämme ehdotuksemme myös
Nummen ja Pusulan alueseurakunnalle pohdittavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Vuoden 2016 alusta Sammatti voi pitää kerran viikossa klo 13:00 jumalanpalveluksen.
2. Kirkkoherra Juhani Korte otti esille mahdollisuuden esityslistojen lähetyksen
sähköisessä muodossa ja kartoitti tähän jäsenten halukkuutta. Kokeiluluontoisesti
seuraavassa kokouksessa 19.1.2016 kokeillaan paperittomuutta.

215.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen 20:55.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

