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136. ALKUHARTAUS
Kirkkoherra toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. Pidettiin alkuhartaus ja laulettiin virsi 571; 1-4.
137. 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.
Päätettiin asiakorjata pykälöinti siten, että tämän kokouksen ensimmäinen pykälä on 136 ja siitä
juoksevasti eteenpäin.
Muihin asioihin Lea Sornikivi tuo Hiippakuntavaltuuston kokouksen terveiset.

138. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkistajiksi Merja Eräpolku ja Simo Jouhi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Merja Eräpolun ja Simo Jouhen pöytäkirjantarkistajiksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________
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Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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139. NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 18.4.2017/§102 julistanut kantaseurakuntaan sijoittuvan
nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi.
Nuorisotyönohjaajan viran tehtävät painottuvat rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön. Lisäksi
tehtäviin kuuluu muun muassa rippikoulu- ja koulutyötä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on kirkon
nuorisotyönohjaajan virkaan kelpoisuuden antava ammattikorkeakoulututkinto tai
piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen nuorisotyönohjaajan tutkinto. Palkkaus on
vaativuusryhmän 502 mukainen (peruspalkka 2.297,26 €/kk). Ennen valinnan vahvistamista
virkaan valitun tulee esittää työantajan nähtäväksi rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen
rikosrekisteriote sekä työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus terveydentilastaan.
Valittavan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Koeaika on 6 kuukautta.
Avoimesta virasta julkaistiin hakuilmoitus internetissä (www.lohjanseurakunta.fi, www.evl.fi,
www.mol.fi) sekä lyhennetty viiteilmoitus Kotimaa-lehdessä. Hakuaika päättyi perjantaina
26.5.2017 klo 15. Määräaikaan mennessä virkaa haki yhteensä 9 henkilöä. Yksi hakija ei täytä
viran kelpoisuusvaatimuksia. Yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä. Hakemukset
ansioluetteloineen ovat nähtävillä kokouksessa.
Henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin seuraavat viisi hakijaa:
 Sosionomi-nuorisotyönohjaaja (AMK) Jussi Hällström
 Sosionomi-nuorisotyönohjaaja (AMK) Lauri Marjamaa
 Sosionomi-nuorisotyönohjaaja (AMK) Hanna-Leena Posti
 Sosionomi-nuorisotyönohjaaja (AMK) Siiri Salonen
 Sosionomi-nuorisotyönohjaaja (AMK) Nea Tarkkala
Haastattelut järjestetään 8.6.2017. Kirkkoneuvoston nimeämään haastattelutyöryhmään kuuluvat
johtava nuorisotyönohjaaja Eeva Liesilinna, rippikoulutyöstä vastaava pastori Mirja Harhanen,
henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma sekä luottamushenkilöt Anna-Mari Kaskinen ja Saila Sutinen.
Työryhmä valmistelee hakemusten ja haastatteluiden perusteella ehdotuksen virkaan valittavasta
henkilöstä. Ehdotus tuodaan kokoukseen.

Asian valmistelija: Katri Lahtiluoma
LIITE
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2

Hakuilmoitus
Hakijayhteenveto

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. täyttää nuorisotyönohjaajan viran kokoukseen tuotavan ehdotuksen pohjalta
2. noudattaa viran täytössä kuuden kuukauden koeaikaa
3. määritellä viran peruspalkaksi 2.297,26 €/kk vaativuusryhmässä 502
4. edellyttää, että virkaan valittu toimittaa työnantajalle ennen valinnan vahvistamista
rikosrekisterilain 6:2§:n mukaisen rikosrekisteriotteen sekä työterveyshuollosta hankitun
lääkärintodistuksen terveydentilastaan
*********

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Täydennetty päätösesitys:
Työhakemusten ja suoritettujen haastattelujen perusteella työryhmä ehdottaa, että
nuorisotyönohjaajan virkaan valitaan sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaaja (AMK) Jussi Hällström,
jolla on usean vuoden työkokemus kirkon nuoriso- ja rippikoulutyöstä sekä lisäksi kokemusta
myös järjestökentältä.
Varalle työryhmä ehdottaa valittavaksi Siiri Salosen (1. varasija) ja Nea Tarkkalan (2.varasija).
Käsittely:
Jäsen Jari Väre poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ja päätöksen ajaksi.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1.
valita nuorisotyönohjaajan virkaan sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaaja (AMK) Jussi
Hällströmin
2.
valita varalle Siiri Salosen (1. varasija) ja Nea Tarkkalan (2.varasija).
3.
noudattaa viran täytössä kuuden kuukauden koeaikaa
4.
määritellä viran peruspalkaksi 2.297,26 €/kk vaativuusryhmässä 502
5.
edellyttää, että virkaan valittu toimittaa työnantajalle ennen valinnan vahvistamista
rikosrekisterilain 6:2§:n mukaisen rikosrekisteriotteen sekä työterveyshuollosta
hankitun lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________
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Virka-asema
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140. – 142. HENKILÖSTÖASIOITA
143. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 5/2017
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista
31.5.2017 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella ja
menot plussalla.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 38,7 % ja toimintakulujen osalta 36,3 %.
Verotulojen toteutuma toukokuun loppuun on 44,8 %. Kipa sulkee kirjanpidon kauden seuraavan
kuukauden 10. päivä, joten vuosikatteeseen asti luvut ovat valmiit.
Palvelukeskus toimittaa edellisen kuun lopulliset raportit seuraavan kuukauden 20. päivä.
Toukokuun lopulliset raportit ovat siis käytettävänä meillä kesäkuun 20. päivä. Tällöin raporteissa
on laskettu myös poistot.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto toukokuun osalta on 774.706 euroa.
Yhteisöveroja on kertynyt vielä edellisiltä vuosilta toukokuussa tilitettäväksi 2.095 euroa. Viime
vuoden vastaavaan ajankohtaan on kirkollisverotuotoissa vähennystä 6,3 %.
Liitteenä on myös taulukko pylväsmuodossa kirkollisverotulojen kertymästä kuluvalta vuodelta ja
kahdelta edelliseltä vuodelta.
Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle on 76.946,82
euroa.
Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus helmikuusta 2017 alkaen 2,88 %. Lasku
verrattuna verovuoden 2016 jako-osuuteen on 3,1 prosenttia ja se johtuu pääosin jäsenmäärän
alentumisesta.
LIITE
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Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä
Taulukko kirkollisverotulot kuukausittain

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 5/2017.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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144. SIJOITUSASUNNON HANKKIMINEN HAUTAINHOITORAHASTOLLE
Hautainhoitorahaston omistama sijoitusasunto Virkkalassa myytiin hiljattain. Tästä kaupasta
saatu kauppasumma lisättynä määräaikaistalletuksesta on syytä sijoittaa edelleen, jotta varoille
voidaan saada tuottoa.
Kirkkoneuvosto päätti 28.3.2017 § 71 hankkia Asunto Oy Karnaistenkatu 43 – nimisen asuntoosakeyhtiön osakkeet nrot 2285-2331, jotka oikeuttavat 47 m2 –suuruisen 2 h+kk käsittävän
asunnon hallintaan. Nyt samassa taloyhtiössä on myytävänä samanlainen huoneisto, joka
täyttää ne kriteerit, joilla sijoitustarkoitukseen on etsitty Lohjan keskustan alueen kerrostaloista.
Hautainhoitorahaston sääntöjen 8 § mukaan hautainhoitorahastoa hoidetaan ja sen varat
sijoitetaan seurakunnan varainhoitosäännön määräysten mukaisesti.
Asunto Oy Karnaistenkatu 43- nimisessä taloyhtiössä myytävänä on yksityishenkilöiden omistama
47 m2 suuruinen, kaksi huonetta ja keittokomeron käsittävä asunto (C 44). Hintakeskusteluissa
on päädytty velattomaan kauppahintaan 89.000 €, joka on neliötä kohden noin 1.894 €/m2.
Osuus yhtiön lainoista on noin 12.500 €. Asunto vaatii kunnostusta, jonka summittainen
kustannusarvio arvonlisäveroineen on noin 6.000 €. Hyvässä tai kohtuullisessa kunnossa olevan
asunnon vuokran määrä voisi asettua 12,50-13,00 €/m2 – tasolle, jolloin nettovuokraksi tulisi
400 €/kk, kun vastike ym menot on katettu. Näillä perusteilla laskettuna tuotto olisi 4,5-5 %.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1.

hankkia hautainhoitorahaston lukuun Asunto Oy Karnaistenkatu 43 – nimisen
asunto-osakeyhtiön osakkeet nrot 2653-2699, jotka oikeuttavat 47 m2 suuruisen kaksi
huonetta ja keittokomeron käsittävän asunnon hallintaan

2.

valtuuttaa hallintojohtajan solmimaan kauppakirjan, allekirjoittamaan sen,
vastaanottamaan osakekirjan ja suorittamaan kauppahinnan myyjälle sekä osuuden
yhtiön lainoista taloyhtiölle.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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145. KARJALOHJAN SUOMUSJÄRVENTIE 264 SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN
ASETTAMINEN MYYNTIIN
Lohjan seurakunta on saanut Lyyli Kotolan tekemän testamentin nojalla Karjalohjalla, osoitteessa
Suomusjärventie 264 sijaitsevan kiinteistön 444–473-1-6. Tilan pinta-ala on 4.611 m2,
kiinteistöllä on purkukuntoinen asuinrakennus (valmistumisvuosi 1923), kaksi huonokuntoista
talousrakennusta ja kasvihuone. Seurakunta on ottanut testamentin vastaan ja kiinteistö on
lainhuudatettu Lohjan seurakunnan nimiin. (todistus kirjaamisasiassa tehdystä ratkaisusta
liitteenä 1).
Kiinteistöstä on pyydetty arviolausunto Maanomistajien arviointikeskukselta. (liitteenä 2, salassa
pidettävä kaupan solmimiseen asti) Sen mukaan kiinteistön arvo rakennuksineen ottaen
huomioon niiden erittäin huono kunto, ei ole kovin suuri.
LIITE
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Arviolausunto Maanomistajien arviointikeskus, (salassa pidettävä kaupan

solmimiseen asti JulkL 24 § 17) kohta

Hallintojohtajan päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää
1. käynnistää Karjalohjalla olevan Kotola -nimisen tilan (444-473-1-6) myynnin.
2. valtuuttaa hallintojohtajan valitsemaan välitysliikkeen hoitamaan kohteen myyntiä sekä
solmimaan ja allekirjoittamaan välityssopimuksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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146. VALTUUTUS LÄHETYSSIHTEERIN (50 % ) PALKKAAMISEEN
Vakinaisen viranhaltija virkavapaus jatkuu ja vs. lähetyssihteeri jättää tehtävänsä 31.7.2017.
Käytäntö on ollut, että jokaisen virantäytön kohdalla asiaa on harkittu erikseen. Syyskaudella
keskeisin lähetyssihteerin tehtävä on ollut Menneen ajan joulumarkkinoiden järjestely
seurakunnan osalta. Tämän lisäksi lähetyssihteeri on pitänyt yhteyttä sekä lähetysjärjestöihin
että seurakunnan lähetystyössä aktiivisesti toimiviin vapaaehtoisiin.
Tehtävään tarvitaan henkilö, mutta rekrytointi on ollut haastavaa, joka tapauksessa tehtävään
tarvitaan henkilö syyskaudelle. Kesäajasta johtuen on tarkoituksenmukaista, että kirkkoherralla
on valtuutus hoitaa lähetyssihteerin palkkaaminen. Taustoituksesta kerrotaan tarkemmin
kokouksessa suullisesti.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran palkkaamaan lähetyssihteerin vakinaisen viranhaltijan
virkavapauden ajaksi.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväskyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

13.6.2017

§

Sivu

147

172

147. RIPPIKOULUSUUNNITELMA VUODELLE 2018
Rippikoulutyöstä vastaava pastori Mirja Harhanen on tehnyt kirkkoneuvoston hyväksymän
paikalisuunnitelman pohjalta yksityiskohtaisen suunnitelman vuoden 2018 rippikouluista, joka
ohjesäännön mukaan tulee kirkkoneuvoston hyväksyä.
Suunnitelmasta on hyvä huomioida, että myös Kisakallion ja Kansan Raamattuseuran Vivamon
rippikoulut on hyväksyttävä ohjeistuksen mukaan Lohjan seurakunnassa, koska ne pidetään
Seurakunnan alueella ja paikallisseurakunta vastaa ja hallinnoi esimerkiksi tietojärjestelmiin
merkinnät näiden rippikoululaisten rippikoulusta ja konfirmaatioista. Tuomiokapituli antaa
järjestöille määräaikaisen luvan pitää rippikouluja ja tämän pohjalta seurakuntien – erityisesti
kirkkoherrojen - tulee näiden kohdalla valvoa rippikoulujen toteutumista. Toiseksi suunnitelmassa
on huomioitu jo piispainkokouksen hyväksymä rippikoulusuunnitelma 2017 koko kirkkoa koskeva
ohjeistus.
LIITE
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Vuoden 2018 rippikoulusuunnitelma

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan suunnitelman
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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148. MUUT AVUSTUKSET
Kirkkoneuvosto on päättänyt kohdentaa yhteensä 183.615 € avustuksia eri kustannuspaikoilta
seuraavasti:
 Apuomena/Laurentius Lähimmäispalvelulle 28.3.2017 (§ 79) 7.250 €, diakoniatyö, muut
avustukset, maks. 20.4.2017
 Eri lähetysjärjestöille talousarvioavustukset 16.5.2017 (§ 125) 92.365 €, lähetystyö
 Suomen Merimieskirkko 16.5.2017 (§ 126) 5.000 €, Kansainvälinen diakonia
 Kirkon Ulkomaanapu 16.5.2017 (§ 126) 70.000 €, Kansainvälinen diakonia
 Ystävyysseurakunta Köbania 16.5.2017 (§ 126) 3.000 €, Kansainvälinen diakonia
 Ystävyysseurakunta Saku 16.5.2017 (§ 126) 3.000 €, Kansainvälinen diakonia
 Ystävyysseurakunta Toksova 16.5.2017 (§ 126) 3000 €, Kansainvälinen diakonia
Edelleen on talousarvion yleistä musiikkitoimintaa (101222000) käsittelevässä osiossa
määritelty jaettavaksi kuorotoimintaan avustuksia tältä momentilta seuraavasti yhteensä
22.488 €, joista on jo maksettu Pusulan, Nummen ja Lohjan kirkkokuoro ry:t.
Maksamattomien avustusten kohdalla ei ole vielä saapunut ohjeistuksen mukaisia
tilinpäätöstietoja ja kysymys on vielä arviosta:
Pusulan kirkkokuoro ry
Nummen kirkkokuoro ry
Lohjan Kirkkokuoro ry
Karjalohjan Kirkkokuoro ry
Laurentius -kuoro ry
Collegium Musicum ry, orkesteri
Yht.

1.000,00 € maks. 8.2.17
1.600,00 € maks. 2.3.17
5.000,00 € maks. 14.3.17
1.000,00 € esitys
5.500,00 € esitys
8.388,00 € esitys
22.488,00 €

Kirkkovaltuusto on talousarviossa hyväksynyt kyseiset summat, joten kirkkoneuvosto päättänee
hyväksyä niiden tilitykset sillä ehdolla, että selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä on
annettu.
Muut avustukset kirkollisiin tarkoituksiin
Talousarvion kohdassa Muu seurakuntatyö (101290000) on avustuksiin muihin kirkollisiin
tarkoituksiin varattu 9.000 €.
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.
Senioritalo Linnaistenhovi on toimittanut myös toiminta-anomuksen kirkkoneuvostolle ja se on
liitteenä. Anomuksen pohjalta on syytä käydä kirkkoneuvostossa periaatekeskustelu, koska
vastaavanlaisia toimija on useampia Lohjan alueella. Myöntämällä avustus yhdelle yhdistykselle
tai toimijalle, tulisi myös vastaavien toimijoiden kohdalla menetellä saman linjauksen mukaan.
Taloussäännön mukainen selvitys
Kaikilta paikallisilta yhdistyksiltä vaaditaan taloussäännön 28. pykälän mukainen selvitys edellisen
vuoden avustuksen käytöstä ennen uuden avustuksen maksamista. Pykälän
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mukaan avustuksista on niitä saaneiden yhdistysten annettava kirkkoneuvostolle vuosittain
selvitys, josta ilmenee, että avustus on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen.
Alla olevat järjestöt ovat anoneet avustuksia seuraavasti:
Myönnetty
2016

Anomus
2017

Esitys

Lohjan Kansalliset seniorit
ry

300

500

200

Lohjan Parkinson kerho

200

300

200

600

600

600

SLEY:n paikallisosasto

0

ei tullut

0

KRS:n Säätiö / Vivamo,
Raamattukylä, Lastenkylä

4000

4000

4000

Katupalvelu Kartsa ry

600

ei tullut

varaus
500

Eläkeliiton Lohjan yhdistys
ry

300

400

200

Lohjan Eläkkeensaajat ry

300

160

HOPE-Yhdessä ja Yhteisesti
ry

-

1000

500

YHTEENSÄ

5700

6800

0

Herättäjä-yhdistys
Lohjan osasto

LIITE

6

ry,

160

maks.8.5.17

Senioritalo Linnaistenhovin avustus

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedoksi kuluvana vuonna aikaisemmin myönnetyt avustukset,
2. vahvistaa eri kuorojen ja yhtyeiden avustukset esitetyllä tavalla,
3. myöntää anotut avustukset yllä olevan taulukon mukaisesti ja valtuuttaa taloustoimiston
suorittamaan myönnetyt avustukset, kun maksuosoite on selvä ja vaadittu tilitys
toimitettu. Mikäli maksuosoitetta ei ole ilmoitettu, suoritus jää odottamaan avustuksen
saajan ilmoitusta siitä, minne maksu voidaan suorittaa ja
4. valtuuttaa kirkkoherran päättämään myöhemmin tulevien hakemusten perusteella
jaettavista avustuksista talousarvion määrittämissä rajoissa
5. ja valtuuttaa johtavan kanttorin tekemään päätökset musiikkityön osalta
6. käydä lähetekeskustelu Senioritalo Linnaistenhovin anomuksen pohjalta.
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Käsittely:
Anna-Mari Kaskinen poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen ajaksi.
Käytiin lähetekeskustelu.
Kirkkoherra teki muutetun päätösesityksen kohdan 3 ja 6 kohdalla ja lisäsi kohdan 7 seuraavasti:
3. myöntää yllä olevassa taulukossa Lohjan kansallisille senioreille, Lohjan Parkinson
yhdistykselle, Eläkeliiton Lohjan yhdistykselle, Lohjan Eläkkeensaajille kullekin 160 €,
Katupalvelu Kartsalle 500 sikäli, kun he toimittavat anomuksen tarvittavine liitteineen
1.9.2017 mennessä ja muille esitetyn taulukon mukaisesti mennessä ja valtuuttaa
taloustoimiston suorittamaan myönnetyt avustukset, kun maksuosoite on selvä ja
vaadittu tilitys toimitettu. Mikäli maksuosoitetta ei ole ilmoitettu, suoritus jää odottamaan
avustuksen saajan ilmoitusta siitä, minne maksu voidaan suorittaa ja
6. päättää olla myöntämättä Palvelutalo Linnaistenhovin avustuksen
7. suhtautua vuoden 2018 tuleviin eri järjestöjen anomuksiin kriittisesti.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedoksi kuluvana vuonna aikaisemmin myönnetyt avustukset,
2. vahvistaa eri kuorojen ja yhtyeiden avustukset esitetyllä tavalla,
3. myöntää yllä olevassa taulukossa Lohjan kansallisille senioreille, Lohjan Parkinson
yhdistykselle, Eläkeliiton Lohjan yhdistykselle, Lohjan Eläkkeensaajille kullekin 160 €,
Katupalvelu Kartsalle 500 sikäli, kun he toimittavat anomuksen tarvittavine liitteineen
1.9.2017 mennessä ja muille esitetyn taulukon mukaisesti ja valtuuttaa taloustoimiston
suorittamaan myönnetyt avustukset, kun maksuosoite on selvä ja vaadittu tilitys
toimitettu. Mikäli maksuosoitetta ei ole ilmoitettu, suoritus jää odottamaan avustuksen
saajan ilmoitusta siitä, minne maksu voidaan suorittaa ja
4. valtuuttaa kirkkoherran päättämään myöhemmin tulevien hakemusten perusteella
jaettavista avustuksista talousarvion määrittämissä rajoissa ja
5. valtuuttaa johtavan kanttorin tekemään päätökset musiikkityön osalta
6. olla myöntämättä Palvelutalo Linnaistenhovin avustuksen
7. suhtautua vuoden 2018 tuleviin eri järjestöjen anomuksiin kriittisesti.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:
Ote: Anomuksen lähettäneille yhdistyksille
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149.

Salassa pidettävä JulkL 24§ 17) kohta
150. ALUENEUVOSTOJEN JA JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT, TOIMIKUNTIEN MUISTIOT
Päätösesitys:
Saapuneet pöytäkirjat ja muistiot:
 Sammatin alueneuvoston pöytäkirja 15.5.2017, LIITE 9
 Karjalohjan alueneuvoston pöytäkirja 8.5.2017, LIITE 10
 Pusulan alueneuvoston pöytäkirja 17.5.2017, LIITE 11
 Nummen alueneuvoston pöytäkirja 18.5.2017, LIITE 12
 Kasvatuksen toimikunnan muistio 5.4.2017, LIITE 13
 Palvelun toimikunnan muistiot 30.1. ja 29.5.2017, LIITTEET 14-15
 Viestintätoimikunnan muistio 6.4.2017, LIITE 16
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä alueneuvoston pöytäkirjat ja toimikuntien muistiot tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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151. LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

152. ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:








Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 23.5.2017
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedotteet/hallint
otiedotteet-2016/
Kirkkohallituksen yleiskirjeet 10
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet /KiT:n yleiskirjeet
Suomen Lähetysseuran toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 luettavissa osoitteessa
http://www.suomenlahetysseura.fi/ls_fi/?__EVIA_WYSIWYG_FILE=58986
Lähetysyhdistys Kylväjän Vuosikertomus 2016 luettavissa
https://www.kylvaja.fi/wp-content/uploads/2017/04/Vuosikertomus_2016_netti.pdf
Tilannetieto Karjalohjan Huvilan myynnistä
Hallintojohtaja antoi tilannetiedon myyntitilanteesta.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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153. KIRKKOHALLITUKSEN PALAUTEPYYNTÖ SEURAKUNNILLE,
SEURAKUNTAYHTYMILLE JA HIIPPAKUNNILLE
Kirkkohallitus pyytää palautetta kirkolliskokoukselle tulevaisuutta koskevista linjauksista. Viestien
mukaan seurakunnissa tulisi kartoittaa näkemykset laajasti käsittäen sekä luottamushenkilöiden
että työntekijöiden näkemykset. Tässä mielessä tehtäväksi anto laajuudessaan on haastava
huomioiden myös se, että vastausaika päättyy 8.9.2017. Palaute annetaan sähköisesti ja
kysymykset ovat kattavasti monipuolisia ja osaan kysymyksistä on helppoa saada yhteinen
näkemys, mutta osasta voi olla vaikea muodostaa ensin omaa näkemystä.
Tulevaisuustyöskentelyn kannalta on tärkeätä, että tähän palautekyselyyn vastataan. Yksi
toimintamalli voisi olla se, että kirkkoneuvostosta valitaan työryhmä tekemään alustavan
näkemyksen yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa esimerkiksi 10.8.2017 klo 17 alkaen
kirkkoherranviraston neuvotteluhuoneessa (tila on varattu).
Neuvostossa on hyvä nimetä luottamushenkilöedustajat ja pyytää työntekijöitä nimeään tietty
mini-maksimimäärä edustajia neuvotteluun. Tämä pohjalta tulokset esitetään kirkkoneuvoston
22.8.2017 pidettävässä kokouksessa.
LIITTEET

Palautekysely
Sähköpostiviesti

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää perustaa työryhmän valmistelemaan vastaukset kirkkohallituksen
antamaan palautepyyntöön seuraavasti:
1. nimetä työryhmään luottamushenkilöedustajat ja
2. määritellä työntekijöiden edustuksen määrän
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1. nimetä työryhmään luottamushenkilöistä Lea Sornikiven, Leena Saaren, Paul Packalénin
ja Irja Salosen
2. määritellä työntekijöistä Juhani Korteen ja antaa valtuuden Juhani Korteen keskustella
muiden työntekijöiden edustuksesta.
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154. MUUT ASIAT
 Tietosuojadirektiivi
Hallintojohtaja kertoi tilannekatsauksen direktiivin voimaantulosta. LIITE Prosessikaavio
Lisätietoja tietosuojadirektiivistä seuraavan linkin kautta
Linkki:
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/5DEC06923D5C9F94C22580B1004A8EAF/$FILE/20176.pdf
 Jäsen Lea Sornikivi kertoi Espoon Hiippakunnan hiippakuntavaltuuston 30.5.2017
kokouksesta piispalassa. Kokouksessa hyväksyttiin tuomiokapitulin toiminta- ja
taloussuunnitelma 2018-2020 sekä talousarvio vuodelle 2018.
Lisäksi kokouksesta todettiin, että Hiippakunnan seurakuntien tulee edelleen tiivistää
yhteistyötä. Syksyllä on tulossa hiippakuntaforum, johon toivotaan vilkkasta osaanottoa.
 Hiippakuntadekaani Kai Peltonen on lähettänyt kirjeen kaikille hiippakunnan kirkkoherroille
pyytäen kirkkoherroja nimeämään yhden, mielellään nuoren luottamushenkilön, 29.8.2017
klo 10-16 pidettävään työpajaan. Työpajassa on tarkoitus käsitellä kirkon
tulevaisuusmietintöä. Jäsen tulisi ilmoittaa 21.6.2017 mennessä.
Dekaani esittää, että kirkkoherra nimeää luottamushenkilön, mutta ennen nimeämistä
mielelläni käyn keskustelun kirkkoneuvoston kanssa ja mikäli neuvosta löytyy sopiva
henkilö työpajaan, olisi hyvä asia.
LIITE

sähköpostiviestiliikenne

Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta, merkitsi tiedoksi kirjeenvaihdon ja antoi kirkkoherralle
evästykseksi nimetä edustajaksi Veera Rutin ja varalle Leena Saaren.

155. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.45

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

