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93. ALKUHARTAUS
Kirkkoherra avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 88.
94. 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.
Muihin asioihin pykälään 112 lisätään Viestintätoimikunnan muistio.

95. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkistajiksi Saila Sutinen ja Jari Väre
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjan tarkistajiksi Saila Sutisen ja Jari
Väreen.
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HENKILÖSTÖASIA

97. HAUTAOIKEUDEN LUOVUTTAMINEN
Markus Segerstråle on osoittanut kirkkoneuvostolle anomuksen hautaoikeuden hallinnan
luovuttamisesta hautaan 202-17-048. Hautaan on haudattu hänen vanhempansa. Ko. haudan
hallinta-aika on päättynyt vuonna 2010 ja hauta on palautunut seurakunnalle. Hautaa ei ole
luovutettu uudelleen.
Hautaustoimen ohjesäännön ja kirkkolain mukaan oikeus hautaan luovutetaan vain
kuolemantapauksen yhteydessä. Kirkkolain 17 luvun 2 § 1 momentin mukaan kirkkoneuvosto voi
kuitenkin erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin.

KL 17:2 § 1 mom
Hautaoikeus
Oikeudesta tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaahan säädetään hautaustoimilaissa
(457/2003). Kirkkoneuvosto voi luovuttaa hautaoikeuden muullekin kuin hautaustoimilain 4 §:ssä
tarkoitetulle vainajalle. Oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla
hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan omaisille. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä
luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin. Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa tämän oikeuden vain
seurakunnalle.
Hautaustoimen päällikkö esittää, että oikeus hautaan 202-17-048 luovutetaan anomuksen
mukaisesti Markus Segerstrålelle. Juridisesti on kysymys seurakunnalle palautuneen haudan
luovuttamisesta uuteen käyttöön. Näin ollen hautaoikeuden haltijaksi merkitään Markus
Segerstråle ja hautaoikeus ko. hautaan määräytyy kirkkolain 17 luvun 4 § mukaisesti ellei siitä
erikseen sovita KL 17 luvun 3 § 2 momentin mukaisesti.

KL 17:3 §
Hautaoikeuden haltija
Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa
hautaa koskevissa asioissa siten kuin hautaustoimilaissa sekä tässä laissa ja sen nojalla
säädetään tai määrätään.
Hautaoikeuden haltijasta ja siitä keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa.
Jos sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei
voida olosuhteiden muuttumisen johdosta noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan
leski tai, milloin leskeä ei ole taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan
lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan
heitä hautaa koskevissa asioissa. Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava
hautaustoimesta vastaavalle seurakunnan viranomaiselle.
Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia
hautaoikeuden uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto voi määrätä hautaoikeuden haltijan ja antaa
etusijan paikkakunnalla asuvalle tai sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta.
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KL 17:4 §
Hautaamisjärjestys
Jollei siitä, keitä hautaan voidaan haudata, ole sovittu 3 §:n 2 momentin mukaisesti, hautaan
saadaan ensisijaisesti haudata vainaja, jota varten hauta on luovutettu, ja tämän puoliso sekä
lisäksi sattuneiden kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä suoraan etenevässä tai
takenevassa polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso. Jollei tällaista sukulaista ole tai jos
hautaoikeuden haltija siihen suostuu, hautaan saadaan haudata vainajan sisar ja veli sekä heidän
lapsensa, sanottujen henkilöiden otto- ja kasvattilapset sekä näiden kaikkien puolisot.
Hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta vastaava seurakunnan viranomainen
antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön, milloin siihen on erityinen syy.
LIITE 1 Anomus 7.4.2017
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että hautaoikeus hautaan 202-17-048 luovutetaan Markus Segestrålelle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano
Ote: Markus Segestråle
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98.-101.HENKILÖSTÖASIOITA
102. NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
Lohjan seurakunnassa vapautuu irtisanoutumisen johdosta kantaseurakuntaan sijoittuva
nuorisotyönohjaajan virka 1.9.2017 lukien. Seuraajan rekrytointi esitetään käynnistettäväksi
välittömästi, jotta uusi työntekijä pääsisi aloittamaan virassa syksyllä heti uuden toimintakauden
alkaessa. Tämä on tärkeää nuorisotyön toiminnan järjestämisen ja työn kehittämisen kannalta
sekä myös työtiimin jäsenten jaksamisen varmistamiseksi.
Nuorisotyöohjaajan viran tehtäviin kuuluu varsinainen nuorisotyö, nuorten aikuisten toiminnan
organisointi sekä rippikoulu- ja koulutyö. Lohjan seurakunnan suomenkielisessä nuorisotyössä on
yhteensä 6 nuorisotyönohjaajan virkaa, joista neljä sijoittuu kantaseurakuntaan ja yksi Nummen
ja Pusulan alueseurakuntiin. Työalan esimiehenä toimii johtava nuorisotyönohjaaja.
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
2297,26 €/kk). Lisäksi maksetaan aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnasta
palkanosaa, jonka suuruus on enintään 15 % peruspalkasta. Virkaan valittavan on oltava ev.lut.
kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin
kirjoittama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6:2 §:n mukainen
rikosrekisteriote.
Tarkoitus on julkaista avoimesta virasta hakuilmoitus internetissä (www.oikotie.fi , www.mol.fi
www.lohjanseurakunta.fi ) sekä lyhennetty ilmoitus Kotimaa-lehdessä. Rekrytointiprosessi
suoritetaan huhti-toukokuun aikana siten, että valintapäätös voidaan tehdä kirkkoneuvoston
kokouksessa kesäkuussa 13.6.2017.
Työhaastatteluja ja valintapäätöksen valmistelua varten on tarkoituksenmukaista perustaa
työryhmä. Siihen esitetään nimettäväksi johtava nuorisotyönohjaaja Eeva Liesilinna,
rippikoulutyöstä vastaava pappi Mirja Harhanen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma sekä 2
luottamushenkilöä.

Asian valmistelija: Katri Lahtiluoma
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) julistaa nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi
2) nimetä viran täyttöä valmistelevan työryhmän
3) valtuuttaa työryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat ja suorittamaan
haastattelut, joiden perusteella viran täyttö tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi.
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Käsittely:
Keskustelun myötä ilmeni useita henkilövaihtoehtoja haastatteluryhmään.
Kokouksessa päätettiin pitää neuvottelutauko klo 18.05-18.10.
Kirkkoneuvoston päätös:
Neuvottelutauon päätteeksi kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1) julistaa nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi
2) nimetä viran täyttöä valmistelevan työryhmään viranhaltijoista Eeva Liesilinnan, Mirja
Harhasen, Katri Lahtiluoman ja luottamushenkilöistä Saila Sutisen ja Anna-Mari Kaskisen.
3) valtuuttaa työryhmän valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat ja suorittamaan
haastattelut, joiden perusteella viran täyttö tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi.

Täytäntöönpano
Tiedoksi: työryhmään valitut
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103. RIPPIKOULU- JA NUORISOTYÖN KAUSITYÖNTEKIJÖIDEN PALKAN MÄÄRITTELYN
PERIAATTEET
Lohjan seurakuntaan palkataan kesäisin hengellisen työn opiskelijoita (teologian-,
nuorisotyönohjaaja- tai diakoniaopiskelijoita) lyhytaikaisiin palvelusuhteisiin aputyövoimaksi
pääasiassa rippikoulu- ja nuorisotyöhön. Vuodesta 2007 alkaen opiskelijat on palkattu
määräaikaisiin/tilapäisiin virkasuhteisiin. Virkasuhde on mahdollistanut hengellisen työajan
soveltamisen myös kausityöntekijöiden kohdalla ja siten heidän täysipainoisen osallistumisen
leiritoimintaan. Järjestelmä on toiminut hyvin.
Palkkauksen osalta on noudatettu kirkkoneuvoston hyväksymää periaatetta, jonka mukaisesti
kausiteologin ja –nuorisotyönohjaajan tehtävä on sijoitettu kirkon yleisen palkkausjärjestelmän
vaativuusryhmään 501 (vähimmäispalkka 2179,63 €). Lisäksi palkan määrittelyssä on sovellettu
KirVESTES 27 § 1 momentin mukaista epäpätevyysvähennystä siten, että keskeneräisistä
opinnoista on vähennetty vähimmäispalkasta enimmillään 15 % opintojen vaiheesta riippuen.
Opiskelijoiden palkka on euromääräisesti ollut 1867 - 2070 euroa /kk ja se on vastannut
käytännössä vaativuusryhmien 303-403 mukaista palkkatasoa (KN 12.2.2008/§29).
Kirkon työmarkkinalaitos on keväällä 2016 tarkentanut ohjeistusta virkasuhteeseen otettavien
opiskelijoiden palkanmäärityksestä. Ohjeistuksen mukaan edellä mainittua KirVESTES 27 §:n
mukaista epäpätevyysvähennystä voidaan soveltaa vain silloin, kun opiskelija otetaan vakinaisen
viranhaltijan sijaiseksi tai hoitamaan avointa virkaa. Määräajaksi perustettuihin tilapäisiin
virkasuhteisiin palkattavien opiskelijoiden palkkaus tulee sen sijaan määritellä yleisen
palkkajärjestelmän mukaisesti niiden tehtävien perusteella, joita opiskelija otetaan tekemään.
Palkkaus määritellään tällöin tehtävälle asetettavien vaatimusten mukaan
tehtävänkuvauslomakkeen avulla samalla tavalla kuin vakinaisissakin palvelussuhteissa.
Kausiteologien- ja nuorisotyönohjaajien palkan määrittelyn periaatteet on ollut ajankohtaista
päivittää ja ottaa samalla huomioon työmarkkinalaitoksen ohjeistus. Asiasta on käyty
keskusteluja henkilöstöpäällikön ja rippikoulutyöstä vastaavan pastorin Mirja Harhasen kesken.
Keskusteluissa päädyttiin esittämään mallia, jossa kaikille rippikoulu- ja nuorisotyön
kausityöntekijöille maksetaan jatkossa lähtökohtaisesti samaa peruspalkkaa opintojen vaiheesta
riippumatta.
Laaditun tehtävänkuvauksen mukaan kausiteologin/-nuorisotyönohjaajan tehtävä sijoittuu
vaativuusryhmään 303, jossa vähimmäispalkka on 1812,21 euroa/kk. Viran pääasiallisena
tehtävänä on osallistua rippikoulutyöhön. Lisäksi tehtävään sisältyy myös muita nuorisotyön sekä
yleisen seurakuntatyön tehtäviä. Käytännössä tehtävän sisältö ja vaativuus on kaikille sama,
vaikka työtehtävät saattava hieman vaihdella. Suoritetuilla opintopisteillä ei voida katsoa olevan
merkittävää vaikutusta tehtävän sisältöön ja sitä kautta sen vaativuuteen.
Rippikoulu- ja nuorisotyöhön palkattavien opiskelijoiden tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi
esitetään 1850,00 euroa kuukaudessa vaativuustyhmässä 303 (vaativuusryhmän
vähimmäispalkka 1812,21 € + vaativuusosa 37,79 €). Palkka määräytyy tehtävän sisällön
asettamien vaatimusten perusteella tehtävänkuvauksen avulla ja on samaan tehtävään tuleville
sama riippumatta opintopisteiden määrästä. Vaativuusosan perusteena on, että tehtävä sisältää
osaamisen kriteerin kohdalla piirteitä myös ylemmistä vaativuusryhmistä. Kausityöntekijän
tehtävä on hyvin lyhytaikainen (1-2,5
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kuukautta) eikä se sisällä täyttä virkavastuuta, jota voisi suoraan verrata nuoriso- ja
rippikoulutyössä vakinaisesti työskenteleviin viranhaltijoihin tai viransijaisiin.
Esitettävä vaativuusryhmä ja peruspalkka ovat linjassa muiden seurakuntatyöantajien linjausten
kanssa. Kirkon työmarkkinalaitoksen palkkatilastojen mukaan vastaavan kokoisissa seurakunnissa
kausiteologin/-nuorisotyönohjaajan tehtävä on sijoitettu yleisimmin vaativuusryhmään 302 tai
303.
LIITE 2 Rippikoulu- ja nuorisotyön kausityöntekijän tehtäväkuvaus
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää määritellä määräaikaisiin virkasuhteisiin palkattavien kausiteologien ja –
nuorisotyönohjaajien
peruspalkaksi 1850,00 euroa kuukaudessa vaativuusryhmässä 303
1.5.2017 lukien.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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104. SEPPO LAMMISEN TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNNÖT JA KÄYTTÖ
Lohjan seurakunta on saanut 27.8.2012 kuolleen Seppo Uolevi Lammisen jälkeen testamentin
nojalla 27.797 €, josta 10.000 € on kirkkoneuvoston 14.1.2014 § 11 tekemällä päätöksellä
kohdistettu Lohjan Yhteislyseon lukion ”Ekokoulu Haitiin” – keräyksen toteuttamiseen. Jäljellä
olevat varat (6.4.2017) ovat 17.797 €. Rahaston varat on tarkoitettu käytettäväksi kehitysmaiden
lasten terveydenhoitoon ja koulutukseen.
Rahastolla ei ole vahvistettuja sääntöjä ja muidenkin testamenttirahastojen sääntötilannetta on
syytä tarkastella lähitulevaisuudessa, jotta varojen käyttö lahjoitusten tarkoitemääräysten
mukaan saadaan sujuvammaksi. Tällä hetkellä saatujen varojen käyttö on satunnaista, eikä
niissä ole johdonmukaista linjaa.
Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 39/2008 on esitelty esimerkki rahastosäännöksi. Siitä mukaillen
on laadittu sääntöluonnos Seppo Lammisen rahaston säännöiksi. Rahaston koko ja
käyttötarkoitus huomioiden rahastolle ei ole tarpeen vahvistaa erillisiä vastuutahoja tai
talousarviota.
Mikäli kävisi niin, että kirkkoneuvosto päättää jakaa jäljellä olevat Lammisen testamenttivarat
yhdellä kertaa, ei sääntöjä ole tarpeen vahvistaa. Tällöin voidaan käydä lähetekeskustelu
käyttötarkoituksesta ja tarvittaessa palauttaa asia uudelleen valmisteluun.
LIITE 3 ja 3 a Seppo Lammisen testamenttirahaston säännöt
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että liitteenä 3 olevat rahaston säännöt
vahvistetaan Seppo Lammisen testamenttirahaston säännöiksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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105. SIJOITUSKATSAUS
Sijoitusmarkkinoiden tilannetta voidaan kuvata epävakaaksi ja odottavaksi. Eri ammattimaisten
toimijoiden näkemykset viittaavat siihen, että osakkeiden painoarvoa tulisi vähentää, erityisesti
USA:n markkinoista riippuvien sijoitusten osuutta tullee lähiaikoina vähentää. Osakesijoitukset
ovat nousseet pitkään, ja on mahdollista, että syklinen käänne on tapahtumassa. Liitteenä on
suhdanneindikaattoreita kuvaava käyrä.
Kirkkoneuvosto päätti 14.2.2017 § 33 kohdalla valita Lohjan seurakunnan täyden valtakirjan
sijoituspalveluiden hoitajaksi FIM Varainhoito Oy:n. Sopimus allekirjoitettiin 27.3.2017, jonka
jälkeen sijoitukseen tarkoitettu summa siirrettiin varainhoitajan asiakasvaroihin. Liitteenä
olevasta salkkuraportista ilmenee, mihin varat on yksityiskohtaisesti sijoitettu. Tässä vaiheessa
on liian aikaista ottaa kantaa siihen, mikä tuottotaso tulee vuositasolla olemaan. Toistaiseksi
voidaan todeta, että nykyisillä erittäin epävarmoilla markkinoilla suunta vaikuttaa hyvältä.
Muu sijoitusvarallisuus on kuvattu liitetaulukossa. Sen osalta voidaan todeta, että osakerahastot
(170300) ovat nousseet vähintään hankintahintaansa yhtä rahastoa lukuun ottamatta.
Arvonkorotukset on tehty tilinpäätöksessä enintään hankintahintaan asti, joten rahastojen
markkina-arvo ylittää niiden kirjanpitoarvon.
Korkorahastot (170500) on myös merkitty tilinpäätökseen hankintamenon arvolla, kun markkinaarvo on hieman sitä suurempi.
Rahamarkkinasijoituksiin (172000) kuuluva metsärahasto, United Bankers OyJ, UB Metsä ei ole
vielä antanut arvioita ulosmaksettavasta tuotosta tai rahaston arvonnoususta. Mikäli arvio
saadaan neuvoston kokoukseen mennessä, se voidaan esittää kokouksessa. Tällä hetkellä
näyttää siltä, että rahaston arvo olisi vähentynyt merkintäpalkkion verran.
Joukkovelkakirjalainat (173000) kohtaan tehtiin pieni korjaus vuoden 2016 taseeseen.
Sijoituksen, Eurooppa IG 3/2014, kuponkikorko maksetaan seuraavan kerran 21.4.2017 tasolla
3kk euribor +3,85 %. Joukkovelkakirjan juoksuaika on 21.7.2021 saakka.
Muut arvopaperit (179000) koostuu seurakunnan omistamista asunto-osakkeista (12 asuntoa ja
autotalliosake), joihin ei tehdä arvonkorotuksia. Kirjanpitoarvo (369.385,44 €) on merkittävästi
markkina-arvoa alempi.
Hautainhoitorahastolle on ostettu 7.4.2017 sijoitusasunto As Oy Karnaistenkatu 43, osakkeet nrot
2285–2331, jotka oikeuttavat 2 huonetta ja keittokomeron käsittävän 47 m2 suuruisen asunnon
hallintaan. Velaton kauppahinta oli 90.000 €. Asuntoon on tehtävä hieman korjauksia, joten se
on annettavissa vuokralle arviolta toukokuussa 2017. Korjaukset ja yhtiövelan poismaksu on
otettu huomioon arvioitua tuottoa laskettaessa. Tavoitetuotto on 4,5 % p.a.
LIITTEET 4,5, ja 6

Globaalit suhdanneindikaattorit, Salkkuraportti, Muu sijoitusomaisuus

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee sijoituskatsauksen tiedoksi.
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106. VUODEN 2018 TALOUSARVIOVALMISTELUN LÄHTÖKOHTIA
Suomen kokonaistuotannon (bkt) ennustetaan kasvavan vuonna 2018 noin 1,5 %. Inflaatio on
ollut alhaisella tasolla pitkään. Nyt ennustetaan loivaa kasvua siten, että vuonna 2017 inflaatio
olisi vähän yli prosentin ja kasvaisi edelleen vuodeksi 2018. Nousu olisi kuitenkin vähäistä.
Palkkakulut ovat olleet kiky-sopimuksen perusteella käytännössä miinusmerkkisiä, koska
lomarahojen leikkaus vähentää palkkoja. Vuodeksi 2018 yleisen ansiotason ennustetaan
nousevan noin 1,3 prosenttia. Työttömyysasteen odotetaan hieman laskevan. Työllisten määrän
kasvu ja palkkojen korotukset tukevat verotettavan tulon kasvua.
Edellä mainittujen skenaarioiden perusteella kirkollisveron kasvulle olisi olemassa edellytykset.
Vuosina 2015 ja 2016 kirkollisverot vähenivät ja sama suunta toteutuu myös tänä vuonna.
Tämän vuoden verokertymää heikentää myös kiky-sopimuksen mukaiset veronkevennykset. Jos
talous piristyy ennustetun mukaisesti ja palkkasumma kasvaa, on kirkollisveroon odotettavissa
ansiotulojen kehityksen mukaista kasvua vuodeksi 2018. Jäsenmäärän kehitys, erityisesti
työssäkäyvien ikäryhmissä, kuitenkin jarruttaa kasvua. Tämän hetken arvion mukaan vuonna
2018 kirkollisveron määrän pysyisi vuoden 2017 tasolla.
Valtionrahoituksen indeksikorotus jäädytettiin vuosiksi 2017–2019. Seurakuntien osuus kirkon
saamasta valtionrahoituksesta pysynee nykytasolla. Kirkon keskusrahastomaksu on suunniteltu
pysyvän 7,5 %:ssa myös vuonna 2018. Sosiaaliturvamaksu alenee kiky-sopimuksen perusteella.
Kirkon eläkerahaston vuoden 2017 talousarviossa on mainittu eläkerahastomaksujen
muutokseksi vaihtoehtoa, jossa työnantajan eläkemaksu alenisi 22,5 %:iin ja kirkollisverosta
perittävä eläkerahastomaksu nousisi viiteen prosenttiin. Asiasta päätetään kirkolliskokouksessa
toukokuussa. Työnantajan eläkemaksusta tehdään kiky-sopimuksen mukainen 0,2 %-yksikön
alennus, jolloin maksu olisi 22,3 %. Vuosina 2019 ja 2020 maksua alennetaan edelleen 0,4
prosenttiyksikköä vuodessa. Lähde: Kirkkohallitus, Pasi Perander, 30.3.2017
Lohjan seurakunnan kannalta kirkkohallituksen näkemykset tarkoittaisivat verotulojen ja
valtionavun sekä henkilöstömenojen pysymistä tämän vuoden tasolla. Alkuvuoden (tammimaaliskuu 2017) verotulokertymä on jäänyt pienemmäksi kuin aikaisempina vuosina. Verottajan
lähettämien verotilityserien suuruuden ennakointi on käynyt hankalammaksi, joten alkuvuoden
perusteella ei voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Kuitenkin on varmempaa perustaa
vuoden 2018 talousarvio alemmalle kirkollisveron tuottoennusteelle kuin vuoden 2017 talousarvio
tehtiin.
Kirkollisveron taso on syytä pysyttää ennallaan. Alla kuvattu raamilaskelma ei anna aihetta
harkita veroprosentin alentamista, eikä korottamiseen ole syytä mennä.
Henkilöstömenojen määrä on arvioitu vuoden 2016 talousarvion mukaisina. Budjetoidut
henkilöstömenot eivät kaikki kuluneet viime tilikaudella. Palveluiden ostot sekä aineiden ja
tarvikkeiden ostot on syytä pitää vähintään vuoden 2016 tasolla, koska nämä panokset tarvitaan
toiminnan toteuttamiseen.
Henkilöstön vähentäminen alkaa olla mahdotonta, päinvastoin olisi perusteltua tarvetta
määräaikaisen lisätyövoiman saamiseen. Sekä kirkonkirjojen digitoinnin tarkistaminen että
manuaalisen arkiston järjestäminen sellaiseen kuntoon, että alueseurakunnista pystytään
vastaanottamaan materiaalia Laurinkadun arkistoon, ovat välttämättömiä tehtäviä. Näitä tehtäviä
on lykätty jo vuosia. Tarvittava lisäpanos 1 htv, noin 40.000 €.
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Vapaaehtoistyön koordinoimisesta ja ohjelma-alustan hankkimisesta tätä tarkoitusta varten on
tehty useampi aloite. Mikäli aloitteiden tarkoitus halutaan toteuttaa, on tarpeen saada
projektityöntekijä hahmottamaan kokonaisuutta ja avustamaan ohjelman hankinnassa. Kun
hanke on saatu käyntiin, sen tulisi toimia vakinaisten resurssien turvin. Tarvittava lisäpanos 0,5
htv, noin 20.000 €.
KORVAUKSET

145 000,00

MYYNTITUOTOT

2 000,00

MAKSUTUOTOT

313 000,00

VUOKRATUOTOT

410 000,00

METSÄTALOUDEN TUOTOT

20 000,00

KOLEHDIT

20 000,00

TUET JA AV.

40 000,00

MUUT TOIMINTAT.

17 550,00

TOIMINTAT.YHT.

967 550,00

PALVELUJEN OSTOT

1 700 000,00

VUOKRAT

260 000,00

OSTOT

1 060 000,00

ANN.AVUSTUKSET

270 700,00

MUUT TOIM.KULUT

118 000,00

TOIMINTAK.YHT.
TOIMINTAKATE

8 991 700,00
- 8 024 150,00

VEROTULOT

8 430 000,00

VALTIONRAHOITUS

926 000,00

VER.KULUT

127 000,00

KKR

742 000,00

KORKOTUOTOT

100 000,00

TULOS ENNEN POISTOJA

562 850,00

POISTOT

620 000,00

POISTOERO

56 984,00

TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ

-

166,00

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun vuoden 2018 talousarvion laatimisen lähtökohdista ja
antaa tarvittavan evästyksen virkamiehille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Käytiin vilkas keskustelu. Keskustelun päätteeksi kirkkoneuvosto
1. katsoi esitetyt lisäykset perustelluiksi ja antoi evästykseksi, että toiminnan tulee jatkua
entisellä intensiteetillä,
2. katsoi, että toiminnan säilyttäminen on tärkeämpää ja sallii mieluummin alijäämäisen
talousarvion.
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107. VOKAATION ANTAMINEN TEOLOGIAN MAISTERI PIIA KORPIJAAKOLLE
Seurakuntapastori -- on anonut Espoon tuomiokapitulilta osittaista (40 %) hoitovapaata ajalle
20.5.2017 - 31.8.2018. Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan 28.3.2017/§88
päättänyt palkata määräaikaisen seurakuntapastorin hoitamaan viransijaisuutta siten, että
sijaisuus olisi kesän ajan kokoaikainen ja syksyllä osa-aikainen, vähintään 50 %.
Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä (Juhani Korte, Raimo Kuismanen, Lea Sornikivi, Esa
Sohlberg) on haastatellut kolme teologian maisteria ja antanut haastattelujen perusteella
seuraavan lausunnon:

Teologian maisterin kutsu määräaikaiseen osa-aikaiseen vs. seurakuntapastorin
virkaan
-------Haastateltaviksi kutsuttiin teologian maisterit Tiina Eriksson, Piia Korpijaakko ja Hannu
Kovalainen.
Haastatteluiden perusteella esitämme kunnioittavasti Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille
myönteisen lausunnon Pia Korpijaakolle, että hänet vihitään papin virkaan. Mikäli Piia Korpijaakko
peruuttaa hakemuksensa, niin hänen varalleen esitämme Tiina Erikssonia.
Lohjalla 3.4.2017
Lea Sornikivi

Esa Sohlberg

Raimo Kuismanen

Juhani Korte

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää antaa vokaation TM Piia Korpijaakolle Lohjan seurakunnan
määräaikaiseen osa-aikaiseen seurakuntapastorin virkaan ajalle 4.6.2017 - 4.3.2018 siten, että
hän tekee tehtävää 100 %: sti ajalla 4.6.-3.9.2017 ja osa-aikaisesti, vähintään 50 %:sti ajalla
4.9.2017-4.3.2018.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:
Ote: Piia Korpijaakko, Espoon hiippakunnan tuomiokapituli
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108. KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄN SEPPELTEN LASKIJOIDEN VALINTA
Lohjan seurakunnan luottamushenkilöt yhdessä Lohjan kaupungin luottamushenkilöiden kanssa
ovat perinteisesti laskeneet seppeleet Itsenäisyyspäivänä ja Kaatuneitten muistopäivänä Lohjan
hautausmailla oleville muistomerkeille erityisen protokollan mukaisesti.
Pääperiaatteena on, että kirkkoneuvosto valitsee Pyhän Laurin ja Virkkalan hautausmaille
seppeleen laskijat ja alueseurakuntien alueneuvostot omille hautausmailleen.
Tässä kokouksessa tulisi valita seppeleen laskijat Kaatuneitten muistopäivälle 21.5.2017.
LIITE 7 Menettelytapaohje kunniakäynneistä Itsenäisyyspäivänä ja Kaatuneitten
muistopäivänä
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Kaatuneitten muistopäivän 21.5.2017 seppeleen laskijat Pyhän Laurin ja
Virkkalan hautausmaille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita seppeleen laskijoiksi Pyhän Laurin hautausmaalle Paul
Packalénin ja Virkkalan hautausmaalle Esa Sohlbergin.
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109. ALUENEUVOSTOJEN PÖYTÄKIRJAT
Sammatin alueneuvosto
Karjalohjan alueneuvosto
Karjalohjan alueneuvoston pöytäkirja 2/2017 6.3.2017
LIITE 8
Pusulan alueneuvosto
Nummen alueneuvosto
Nummen alueseurakunnan pöytäkirja 2/2017 22.3.2017
LIITE 8a
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä Karjalohjan 2/2017 ja Nummen 2/2017 alueneuvostojen
pöytäkirjat tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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110. LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN
PÄÄTÖSLUETTELOT
111. ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
 Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedotteet/hallint
otiedotteet-2016/
 Kirkkohallituksen yleiskirjeet
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet /KiT:n yleiskirjeet
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
112. MUUT ASIAT
 Viestintätoimikunnan muistio 6.4.2017
LIITE 9
Viestintätoimikunnan puheenjohtaja Simo Jouhi kertoi muistion pohjalta Lohkare-lehden
tulevista toimintamuodoista. Keskusteltiin vilkkaasti.
PääsiäisLohkareen jakelussa Länsi-Uusimaan lehden välissä on ollut ongelmia. Toimikunta
tutkii asiaa. Lisäksi Simo Jouhi kertoi, että jatkossa lehden anti tulee olemaan pääsääntöisesti
tulevissa tapahtumissa. Joitakin henkilöhaastatteluja ja seurakuntamme kirkkojen esittelyjä on
myös luvassa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti merkitä viestintätoimikunnan muistion tiedoksi.

113. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21.00.
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