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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra piti alkuhartauden ja laulettiin virsi 923.

2.

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.
Hyväksytttiin aioiden käsittelyjärjestys.

3.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjantarkistajiksi Saila Sutinen ja Jari Väre
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti valita pöytäkirjantarkistajiksi Jari Väreen ja Saila Sutisen tilalle
Kaisa Aarnion.
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KARJALOHJAN ULKOILUREITTI
Karjalohjan ulkoilureitti sijaitsee Karjalohjan koulun ja Puujärven välisessä maastossa.
Noin puolet reitistä kulkee Lohjan seurakunnan omistaman Pappilan tilan (RN:o 444480-0001-0040) mailla noin 950 metriä (pinta-alaltaan n. 2850 m²). Loppuosa reitistä
kulkee Lohjan kaupungin omistamilla maa-alueilla. Reitin kokonaispituus on n. 1900 m.
Reitti on asemakaava-alueella ja kulkee urheilu- ja virkistyspalveluiden alueen, maa- ja
metsätalousalueen, opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen,
puistoalueen ja uimalaitos- tai ranta-alueen läpi. Seurakunnan omistama maa-alue,
jossa reitti kulkee, on kaavassa maa- ja metsätalousmaata.
Nykyinen ulkoilureitti on vaatimaton, kapea ja joiltain osin vaikeakulkuinen ja
talvisaikaan hiihtäen osin vaarallinen.
Karjalohjan seurakunta on aikoinaan antanut väliaikaiseen käyttöön maa-alueen
ulkoilureittiä varten.
Karjalohjan koulun oppilaskunnan hallitus yhdessä ohjaavan opettajan Kirsi
Mäntyvaaran kanssa jätti aloitteen Lohjan kaupungille. Aloitteessa ehdotuksena oli
reitin perusparantaminen, leventäminen sekä valaiseminen vastaamaan
ympärivuotisen liikunnan mahdollisuuksia kaikille käyttäjäryhmille. Perusteluna
tiivistetysti oli kaukainen sijainti keskustan tarjoamista liikuntapalveluista, joiden
saavutettavuus etenkin paikallisille nuorille on haaste tai jopa kokonaan
mahdottomuus. Aloite huomioi myös alueen ikäihmiset sekä paikallisen
kehitysvammaisten hoitoyksikön tarpeita. Lohjan liikuntakeskus Oy:n hallitus myönsi
hankkeelle 35 000 euroa, jolla on tarkoitus saada työ reitin kunnostuksen osalta
tehdyksi.
Reittiä on tarkoitus parantaa muuttamalla sen sijaintia kahdessa paikassa
turvallisempaan maastokohtaan. Samoin reittiä levitetään n. 3-metriseksi poistamalla
puut, kannot ja kivet. Raivauksessa huomioidaan luontoarvot, ja vain välttämättömät
puut kaadetaan. Pinta kuoritaan kevyesti ja pehmeiköt pohjustetaan murskeella.
Pintaan levitetään kivituhka.
Seurakunnan omistamalla maalla joudutaan raivaamaan hieman nuorta metsää ja
pajukkoa sekä muotoilemaan reitin tienylityskohtaa.
Liikuntakeskuksen edustajat tapasivat Lohjan seurakunnan kiinteistöpäällikkö Sakari
Jaakkolan. Tapaamisessa sovittiin, että Lohjan liikuntakeskus Oy toimittaa reitin
kunnostuksesta suunnitelman, joka voidaan käsitellä syksyn kirkkoneuvostossa. Mikäli
kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman, niin vuoden 2016 tavoite on tehdä reitin osalta
virallinen sopimus Lohjan seurakunnan ja Lohjan kaupungin välillä.
Sopimuksen jälkeen reittiä voitaisiin kunnostaa tänä syksynä Lohjan kaupungin maaalueista alkaen. Valaistukset reitille on tarkoitus toteuttaa osissa tulevina vuosina.
Seurakunnan ja Lohjan kaupungin välille on laadittu kyseinen ulkoilureittisopimus
(liite). Sopimuksessa on määritelty reitin rakentaminen, kunnossapito, vastuut ja
irtisanomisehdot.
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Ulkoilureitin käyttöoikeudesta ei makseta korvausta.
Lohjan kaupungin osalta maankäyttöinsinööri Riku Korhonen on tehnyt
viranhaltijapäätöksen (§54 / 15.12.2016), jonka mukaan Lohjan kaupunki ja
seurakunta voivat allekirjoittaa Karjalohjan ulkoilureittiä koskevan sopimuksen sen
jälkeen, kun sekä Lohjan kaupungin ja Lohjan seurakunnan päätökset ovat
lainvoimaiset (liite).
LIITTEET

1

Sopimus Lohjan seurakunta/Lohjan kaupunki

2

Lohjan kaupungin viranhaltijapäätös §54

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Lohjan seurakunnan ja Lohjan kaupungin välisen
sopimuksen ulkoilureitistä, joka kulkee osin Karjalohjalla Lohjan seurakunnan Pappilan
tilalla, RN:o 444-480-1-40.
Käsittely:
Vilkkaan keskustelun päätteeksi kiinteistöpäällikkö teki muutetun päätösesityksen siten,
että Sopimuksen 8:een kohtaan kolmanteen kappaleeseen tehdään lisäys seuraavasti:
”Mikäli seurakunnan maankäyttötarpeet alueella muuttuvat, on
seurakunnan/maanomistajan oikeus irtisanoa sopimus kolmen (3) vuoden
irtisanomisaikaa noudattaen.”
Kirkkoneuvoston päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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PUSULAN SEURAKUNTATALON LAAJENNUS JA HUONETILOJEN
MUUTOKSET

Pusulan seurakuntatoimiston tilat on tarkoitus myydä ja siirtää toiminnot Pusulan
seurakuntatalolle sekä Nummen virastotaloon. Pusulan seurakuntatoimiston tilat
sijaitsevat Pusulan keskustassa osoitteessa Sentraalitie 5. Huoneisto on turhan suuri
seurakunnan nykyiselle toiminnalle (huoneistoala 187 hm²). Seurakunta maksaa
huoneistosta vastiketta 1 405,78 € kuukaudessa.
Muutostöiden yhteydessä myös hautausmaan henkilökunnalle on tarkoitus tehdä
sosiaalitilat Pusulan seurakuntatalon pohjakerrokseen huonetiloja muuttamalla
(muutosala on n. 47 m²).
Aluepapin, kanttorin, diakonin ja seurakuntasihteerin huonetiloja varten rakennuksen I
kerrosta joudutaan laajentamaan n. 45 m².
Rakennus on tarkoitus liittää vieressä olevaan aluelämpölaitokseen. Samalla muutetaan
pohjakerroksen tekniset tilat ja uusitaan ilmastointikone (muutosala on n. 40 m²).
Hankkeesta on teetetty alustavat luonnokset Arkkitehtitoimisto Yrjö J. Warvaksella
(liite). Pusulan alueseurakunnan työntekijät ovat olleet mukana suunnittelutyössä.
Jatkosuunnittelua varten eri suunnittelijoilta on pyydetty tarjoukset. Tarjoukset saatiin
seuraavilta suunnittelijoilta:
Arkkitehtisuunnittelu
- Arkkitehtitoimisto Yrjö J. Warvas Oy
Yrjö Warvas on tehnyt alustavat suunnitelmat vuosina 2015 – 2016.
Rakennesuunnittelu
- Insinööritoimisto Erkki Kamunen Ky
Erkki Kamunen on tehnyt alustavia selvityksiä vuonna 2016.
LVIA-suunnittelu
- Hewair Oy
Sähkösuunnittelu
- Techniplan Oy
- Havukorpi Oy
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Edullisimmat tarjoukset suunnittelutyöstä ovat jättäneet:
Arkkitehtisuunnittelusta:
- Arkkitehtitoimisto Yrjö J. Warvas Oy
Rakennesuunnittelusta:
- Insinööritoimisto Erkki Kamunen Ky
LVIA-suunnittelusta:
- Hewair Oy
Sähkösuunnittelusta:
- Havukorpi Oy
LIITE

3

Asemapiirros ja pohjapiirustukset

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Pusulan alueseurakunnan seurakuntatoimiston toimintojen siirron
nykyisestä toimitilasta, osoitteesta Sentraalitie 5, seurakuntataloon.
2. hyväksyä seurakuntatalon laajennuksen ja huonetilamuutoksen
luonnospiirustukset edellä esitetyn mukaisesti.
3. hyväksyä jatkosuunnittelun toteuttajiksi seuraavat suunnittelutoimistot:
- arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Yrjö J. Warvas Oy, 4 216 €
- rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Erkki Kamunen Ky , 3 224 €
- LVIA-suunnittelu: Hewair Oy, 12 400 €
- sähkösuunnittelu: Havukorpi Oy, 12 200 €.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano
Ote: tarjouksen tehneet ja valituksi tulleet suunnittelutoimistot: Arkkitehtitoimisto Yrjö J.
Warvas Oy, Insinööritoimisto Erkki Kamunen Ky, Hewair Oy, Techniplan Oy, Havukorpi Oy
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NUMMEN JA PUSULAN ALUESEURAKUNTIEN SEURAKUNTAMESTARIN
VALINTA
Lohjan seurakunnassa on ollut haettavana Nummen ja Pusulan alueseurakuntiin
sijoittuva seurakuntamestarin työsuhde. Seurakuntamestarin tehtävään kuuluu
hautausmaiden yleishoidon ja hautainhoidon tehtävät, hautatyöt, hautausten
järjestelyt, kiinteistöjen kunnossapidon ja valvonnan sekä suntion tehtävät. Lisäksi
seurakuntamestari on hautausmaan kausityöntekijöiden työnjohdollinen lähiesimies.
Seurakuntamestarin tehtävä sijoittuu palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 402 ja
tehtäväkohtainen peruspalkka on 1976,87 €/kk.
Avoimesta toimesta julkaistiin hakuilmoitus internetissä (www.lohjanseurakunta.fi,
www.evl.fi, www.mol.fi) sekä lyhennetty viiteilmoitus Länsi-Uusimaa -lehdessä.
Hakuaika päättyi perjantaina 25.11.2016. Määräaikaan mennessä tointa haki yhteensä
16 henkilöä. Yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä. Hakemukset
ansioluetteloineen ovat nähtävillä kokouksessa.
Henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin seuraavat kuusi hakijaa: Hiskia Hoikkala,
Anne Huotari, Kari Salmela, Matti Miilumäki, Timo Rinne ja Martti Hietanen.
Kirkkoneuvoston asettama työryhmä (hautaustoimen päällikkö Pekka Huttunen,
puutarhurit Teppo Luumi ja Pia Kuronen, aluepapit Sampo Luukkonen ja Heikki
Marjanen sekä luottamushenkilöt Kaisa Aarnio ja Merja Eräpolku) haastatteli hakijat
torstaina 8.12.2016.
Suoritettujen haastattelujen perusteella työryhmä esittää, että seurakuntamestarin
toimeen valitaan ympäristönhoitaja Timo Rinne. Hänellä on seurakuntamestarin
tehtäviin soveltuva ammatillinen koulutus ja monipuolinen työkokemus alueiden ja
kiinteistöjen kunnossapitotöistä.
Rinne osoitti myös vahvaa halua sitoutua seurakuntamestarin tehtävään ja
perehtyä/kouluttautua sen kaikkiin osa-alueisiin.
Varalle työryhmä esittää valittavaksi Hiskia Hoikkalan, joka on hoitanut Nummen ja
Pusulan alueella seurakuntamestarin tehtäviä määräaikaisissa työsuhteissa syksystä
2015 alkaen.
LIITE

4

Hakijayhteenveto

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita seurakuntamestarin työsuhteeseen ympäristönhoitaja Timo Rinteen
1.3.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan
2. valita varalle Hiskia Hoikkalan
3. noudattaa toimen täytössä neljän kuukauden koeaikaa
4. määritellä toimen peruspalkaksi 1.976,87 €/kk vaativuusryhmässä 402
5. edellyttää, että toimeen valittu toimittaa työnantajalle ennen valinnan
vahvistamista työterveyshuollosta hankitun lääkärintodistuksen
terveydentilastaan
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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7. -8.HENKILÖSTÖASIOITA

9.

MÄÄRÄLAN 54 m2 MYYMINEN LOHJAN VUOKRA-ASUNNOT OY:LLE
Lohjan kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta on 25.8.2015 § 87 varannut Anttilan
kaupunginosassa sijaitsevan tulevan tontin Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle. Varaus on
voimassa toistaiseksi kunnes asemakaava on vahvistunut. Alueella on vireillä
asemakaavan muutos (KaSultk 9.12.2014 § 206). Tulevaan tonttiin sisältyy 54 m2
suuruinen Lindkulla – tilaan 5:8 kuuluva Lohjan seurakunnan omistama määräala.
Tulevalle tontille on tarkoitus rakentaa aravarahoitteinen asuinkerrostalo.
Vaihtoehtoisina tapoina toteuttaa tavoite, eli muodosta mittaus- ja rakennuskelpoinen
tontti, ovat tontinosan lunastaminen lunastusmenettelyllä, vapaaehtoinen kauppa joko
kaupungille tai suoraan hankkeen toteuttajalle, eli vuokrataloyhtiölle. Kun kaavoitus on
vielä kesken, poissuljettua ei ole myöskään se, että tuleva kaavatontti määritellään
määräalan verran pienemmäksi, jolloin määräala muuttuu arvottomaksi tai enintään
puistoalueen arvoiseksi.
Vaikka seurakunta on kiinteistön luovutusten suhteen sidottu monipolviseen
päätöksentekoprosessiin, on hankkeen yhteiskunnallinen merkitys huomioon ottaen
perusteltua myydä määräala vapaaehtoisella kaupalla suoraan hankkeen toteuttavalle
taholle tontinosaa koskevan lunastusmenettelyn sijaan. Lopputulos lienee sama.
Lohjan keskusta-alueen ARA-enimmäishinta on 110 k-m², jota voidaan tässä
tapauksessa pitää käypänä rakennusoikeuden arvona.
LIITTEET

5
6

Ostotarjous
Arviointikeskuksen arviointilausunto

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy määräalan ostotarjouksen omalta osaltaan
2. pyytää asiassa Espoon tuomiokapitulin lausuntoa esitettäväksi
kirkkohallitukselle
3. esittää kirkkohallitukselle, että se hyväksyisi määräalakaupan
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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10. KIRKKONEUVOSTON LAUSUNTO ESPOON HIIPPAKUNNAN
TUOMIOKAPITULILLE VIRKAVAPAUTTA VARTEN
Kirkkoneuvostolle lähettämässään kirjeessä seurakuntapastori Panu Mäkelä anoo
virkavapautta 23.1.-31.8.2017, koska hänet on valittu edellä mainituksi ajaksi Espoon
seurakuntayhtymän oppilaitospastorin viransijaisuuteen Aalto-Yliopiston Otaniemen
kampukselle. Hänen anomuksensa on liitteenä.
KJ 6: 8 b §:n mukaan tuomikapituli myöntää yli kahden kuukauden virkavapauden
seurakunnan muulle papin viran haltijalle ja KJ 6: 9 § edellyttää, että viranhaltijan
pyytäessä virkavapautta yli kahdeksi kuukaudeksi muun kuin sairauden tai
perhevapaan vuoksi, hänen on liitettävä hakemukseensa kirkkoneuvoston lausunto.
Kirkkoherra puoltaa virkavapautta. Panu Mäkelä on vastannut yhtenä virkatehtävänään
Lohjan seurakunnassa oppilaitostyöstä. Oppilaitospastorin viransijaisuus tulee
antamaan hänelle näköalan työalan laajemmasta kokonaisuudesta, jota voi hyödyntää
hänen palattuaan virkaansa. Hänen viranhoitomääräyksensä Lohjan seurakunnassa
voidaan keskeyttää 23.1.2017-31.8.2017 väliseksi ajaksi toisen viran hoitamista varten.
LIITE

7
8

Panu Mäkelän virkavapaahakemus
Espoon seurakuntayhtymän viranhaltijapäätös

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto antaa puoltavan lausunnon pastori Panu Mäkelän
virkavapausanomukseen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, Panu Mäkelä, Gerd Hallén
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PIPLIASEURAN

Suomen Pipliaseuran edustaja Martti Asikainen on lähettänyt kirjeen, jossa hän esittää
tukikohteen vaihtamista. Sähköpostiviestissään hän taustoittaa, että Lohjan
seurakunnan aikaisemmin tukemat Raamatunkäännöshankkeet Argentiinassa ja
Boliviassa ovat päättymässä. Hän esittää viestissään seuraavaa:

Tällä hetkellä ajankohtaisin rahoitustarve on Namibiassa. Lähetystyö Suomesta
alkoi ensimmäisenä Ambomaalla. Martti Rautanen ja kumppanit käänsivät
Raamatun ndongan kielelle 1900 –luvun alussa. Myös kwanjamankielisen
Raamatun voimahahmot olivat suomalaisia. Sittemmin ndongankielisestä
Raamatusta on tehty revisioitakin. Noin kymmenen vuotta sitten kirkkojen
piiristä alkoi kuitenkin tulla toivomuksia täysin uusien käännöksen saamiseksi
näille kielille. Kieli on muuttunut ja nuorempi väki ei enää ymmärrä vanhoja
laitoksia. Tietenkin myös pohjakäännös on ollut pioneerityötä. Asiaa alettiin
selvittää ja jo kolme vuotta sitten valmistui sosio-lingvistinen tutkimus, jossa
ymmärrettävyysongelmat ja uusien käännösten tarpeellisuus myös todettiin.
Raamattu on päätetty nyt kääntää kokonaan uudelleen sekä ndongan että
kwanjaman kielille. Ensimmäinen tuleville kääntäjäkanditaateille pidetty
seminaari järjestettiin viime elokuussa. Nyt kääntäjät on valittu ja käännöstyö
pääsee kunnolla alkamaan vuoden 2017 alusta.
Seura esittääkin, että Lohjan seurakunta vaihtaisi yhteistyösopimuksen kohteen
ja valitsisi raamatunkäännöshankkeet ndongan ja kwanjaman kielille
Namibiassa.
Sopimuksen muutoksessa on se myönteinen asia, että Etelä-Amerikan
raamatunkäännöstyö on saatettu tavoitteeseen ja tämän seurauksena voimavarat
voidaan suunnata uuteen kohteeseen. Taloudellisesti seurakunnan sitoumus pysyy
ennallaan.
LIITE

9

Pipliaseuran sähköposti

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Suomen Pipliaseuran esityksen yhteistyösopimuksen
kohteen vaihtamisesta ja valitsee uusiksi raamatunkäännöshankkeiksi ndongan ja
kwajaman kielet Namibiassa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

10.1.2017

§

Sivu

12

14

12. YHTEISTYÖSOPIMUS SAIRAALASIELUNHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ HUSKUNTAYHTYMÄN KANSSA
Sairaaloissa tapahtuva sielunhoitotyö on vakiintunut valtakunnallisesti
sairaalapalveluita tuottavien tahojen ja seurakuntien yhteistyöksi. Lohjan
seurakunnalla on voimassaolevat sopimukset sairaaloissa tehtävän sielunhoidon
järjestämisestä sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS-kuntayhtymä)
että Lohjan terveyskeskuksen sairaalapalveluiden kanssa.
HUS-kuntayhtymä on esittänyt toiveen sopimuksen uusimisesta myös silmällä pitäen
tulevaa sote-uudistusta. Kirkkohallitus on ottanut huolekseen neuvotella koko HUS –
alueelle yhtenäisen sopimusmallin, jota on seurakuntien edustajien kanssa käsitelty ja
muokattu. Nyt uudistettavan sopimuksen on tarkoitus jatkua myös vuoden 2019 alusta
voimaan tulevan sote-lainsäädännön tultua voimaan. Sopimuksen on tarkoitus tulla
voimaan vuoden 2017 alkupuolella, kun kaikki seurakunnat ja seurakuntayhtymät ovat
sen hyväksyneet omissa päätöksentekoelimissään.

Asian valmistelija: Tarja Virtanen
LIITE

10

Luonnos yhteistyösopimukseksi sielunhoitotoimen järjestämisestä
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS)

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä liitteenä olevan yhteistyösopimuksen
sairaalasielunhoitotoimenjärjestämisestä Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirissä (HUS) ja
2. valtuuttaa kirkkoherran tai hallintojohtajan tekemään tarvittavat tekniset
muutokset sekä
3. allekirjoittamaan sopimuksen.
Kirkkoneuvosto päättää:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

10.1.2017

§

Sivu

13

15

13. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 12/2016
Taloustilanne esitetään tässä toteutuman 2.1.2017 mukaan.
Näistä tulosteista puuttuu vielä joulukuun lopun kirjanpitotapahtumia sekä
tilinpäätösviennit kokonaan. Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta
91,0 % ja toimintakulujen osalta 94,4 %. Verotulojen ja valtionrahoituksen toteutuma
on 98,6 %. Poistojen toteutuma marraskuun loppuun on 88,1 %. Investointien tämän
hetkinen toteutuma on 92,9 %. Tilikauden tulos on nyt 157.599,98 euroa ylijäämäinen.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotilitys joulukuun osalta oli 730.085,10
euroa. Vähennystä vastaavaan aikaan edellisenä vuonna on 8,2 %. Kaikki verotulot on
nyt kirjattu, joten kirkollisveroarviosta jäätiin 250.085,26 euroa. Edellisiltä vuosilta
kertyi vielä yhteisöverotuottoja 117.859,52 euroa.
Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle on
77.607,00 euroa.
Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus helmikuusta 2016 alkaen 2,97 %.
Lohjan seurakunta on tällä kertaa valinnut nopeamman tilinpäätösaikataulun, joten
Kipa lähettää tasekirjaa varten lopulliset numeeriset raportit 20.2.2017.
Nyt esitetyt luvut tarkentuvat kirkkovaltuuston kokoukseen mennessä.
Kirkkovaltuustolle esitetään ajantasaisin tieto.

Asian valmistelija: Outi Virtanen
LIITTEET

11-15 Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Investointien toteutuma
Verotulojen kertymä

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta
12/2016 ja esittää sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

10.1.2017

§

Sivu

14

16

14. ALUENEUVOSTOJEN PÖYTÄKIRJAT
SAMMATIN ALUENEUVOSTO
Sammatin alueneuvoston pöytäkirja 5/2016 8.12.2016
LIITE 16
PUSULAN ALUENEUVOSTO
Pusulan alueneuvoston pöytäkirja 4/2016 7.12.2016
LIITE 17
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä sekä Sammatin että Pusulan alueneuvostojen
pöytäkirjat tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

10.1.2017

§

Sivu

15

17

15. LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN
PÄÄTÖSLUETTELOT

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





Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 15.12.2016
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedott
eet/hallintotiedotteet-2016/
Kirkkohallituksen yleiskirjeet
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A5-A7
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet /KiT:n yleiskirjeet



Rovastikunnallinen valtuustoseminaari la 11.2.2017 alkaen klo 9.00 – 15.00.
Ohjelma tarkentuu myöhemmin.



Piispantarkastus 20.-26.3.2017
ma 20.3.2017 klo 18 Luottamushenkilöiden ilta seurakuntakeskuksessa
to 23.3.2017 klo 18 Toivon messu Pikku Laurissa
su 26.3.2017 klo 10 Jumalanpalvelus Pyhän Laurin kirkossa, kirkkokahvit

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

10.1.2017

§

Sivu

17-18

24

17. MUUT ASIAT
Päätösesitys:
 Lohkareen tulevaisuus
Kirkkoherra pyytää vuoden ensimmäisestä Lohkareen julkaisusta tarjouksen.
Varsinainen kokonaiskilpailutus järjestetään myöhemmin keväällä uuden
Pienhankintalain mukaisesti.
Kokouksessa aiheesta lisää.
Kirkkoherra kertoi kilpailutuksesta.
- Vuoden ensimmäinen Lohkareen numero kilpailutetaan paikallisten
ilmaisjakelulehtien kesken siten, että tarjousta pyydetään lehden sisään
taitettavasta julkaisusta.
- Kolmen seuraavan Lohkareen kilpailutusvaihtoehdoista keskusteltiin.
Kilpailutus tullaan järjestämään seuraavalla periaatteella, paikallisten
ilmaisjakelulehtien sisälle tai erillisenä julkaisuna.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti merkitä muut asiat tiedoksi.

18. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.15.
Lopuksi laulettiin virsi 970.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

