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114. ALKUHARTAUS
Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 498.
115. 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 lisätään kaksi ilmoitusasiaa.

116. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkistajiksi Kaisa Aarnio ja Jussi Erkintalo
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Kaisa Aarnion ja Jussi
Erkintalon.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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117. MANDI WESTENIN HAUTA
Kirkkoneuvosto päätti 23.4.2014 että seurakunnan tai paikallishistorian kannalta merkittävän
henkilön hauta voidaan hoitaa seurakunnan kustannuksella, jos haudan haltijat eivät enää
huolehdi haudasta. Tarkoituksena on säilyttää nämä haudat osana hautausmaan historiaa.
Nämä haudat hoidetaan ns. alennetun hoitotason mukaan. Hoitoon kuuluu monivuotinen
perennakasvi, haudan puhtaanapito ja pinnan hoito sekä muistomerkistä huolehtiminen.
Pusulan alueneuvosto on esittänyt (ALN 18.1.2017 §9), että Pusulan hautausmaalle haudatun
Mandi (Amanda) Cecilia Westénin hauta (805-03-004008) säilytettäisiin seurakunnan
kustannuksella. Pusulassa 11.3.1879 syntynyt Mandi Westen oli kirkon japaninlähetyksen
uranuurtaja, joka toimi Evankeliumiyhdistyksen lähettämänä lähetystyöntekijänä Japanissa
vuosina 1907-1912.
LIITTEET 1-2

Pusulan alueneuvoston 18.1.2017 §9 pöytäkirjanote
Kirje 16.1.2017 Seppo Suokunnas

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Mandi Westenin hauta (805-03-004008) säilytetään
seurakunnan kustannuksella.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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118. PUUKAUPAN HYVÄKSYMINEN
Lohjan seurakunta teettää Sammatissa Kiikalan kylässä Tyrsän tilalla (444-469-2-56) avohakkuun
ja ylispuiden poistoa tulevan kesän aikana yhteensä 3,3 ha:n alueella.
Puukaupasta on pyydetty tarjoukset kaikilta Etelä-Suomen metsäyhtiöiltä.
Tarjouksen ovat jättäneet seuraavat metsäyhtiöt:
Stora Enso Oyj
Westas Oy
Metsäliitto Osuuskunta
UMP-Kymmene Oyj
Versowood

24
23
23
23
22

547
839
467
447
935

€
€
€
€
€

Parhaimman tarjouksen on antanut Stora Enso Oyj, 24 547 euroa.
Metsänhoitoyhdistys hoitaa puukaupan valtakirjalla Lohjan seurakunnan puolesta.
LIITTEET 3-4

Kartta
Tarjousvertailu

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. että Sammatin Kiikalan kylässä sijaitsevan Tyrsän tilan (444-469-2-56) puukauppa
tehdään parhaimman tarjouksen tehneen Stora Enso Oyj:n kanssa 24 547 euron hintaan.
2. valtuuttaa kiinteistöpäällikön allekirjoittamaan valtakirjan sekä puukaupan
toimeksiantosopimuksen Metsänhoitoyhdistyksen kanssa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi
Metsänhoitoyhdistys Länsi-Uusimaalle
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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119. PELTOJEN VUOKRAUS PAPPILAN KIINTEISTÖN (444-466-1-30)ALUEELLA
Lohjan seurakunta on vuokrannut peltoja Pappilan kiinteistön (444-466-1-30) alueelta Erkki
Kuntulle. Vuokrattava alue koostuu useammasta palstasta ja käsittää yhteensä 22,36 ha
(liitteenä kartat).
Erkki Kunttu on irtisanonut vuokrasopimuksen ja siirtänyt tukioikeudet takaisin Lohjan
seurakunnalle.
Seurakunta on neuvotellut pellonvuokrasopimuksen solmimisesta lohjalaisen viljelijän Nina van
der Palsin kanssa, ja viljelijä on ilmoittanut olevansa halukas vuokraamaan ko. peltopalstat.
Vuokrasopimus tehtäisiin viideksi vuodeksi, jonka jälkeen hintaa tarkistettaisiin. Todennäköistä
on, että vuokrasopimusta saadaan jatkettua myös viiden vuoden jälkeenkin.
Uudessa vuokrasopimuksessa peltohehtaarin hinnaksi on neuvoteltu 280 euroa. Hintaan sisältyy
pellon vuokra ja tukioikeudet. Kumpikaan osapuoli ei ole arvonlisäverovelvollinen tai
vähennykseen oikeutettu.
Lohjan seurakunnalla on vuokralla muitakin peltoja. Hinta on linjassa muiden peltovuokrien
kanssa.
Uusi vuokrasopimus pitäisi saada tehtyä pikaisesti, jotta tukioikeudet säilyvät Lohjan
seurakunnalla. Tukioikeuksien säilyminen edellyttää, että uusi vuokrasopimus on solmittu ja siitä
on ilmoitettu kunnalle 15.6.2017 mennessä. Myös viljelijän kannalta asialla on kiire, koska EUtukihakemuksien tulee olla tehtynä 15.6.2017 mennessä.
Peltoalueella kulkee Gasumin kaasuputki ja Carunan sähkölinjoja. Viljelijä on niistä tietoinen.
LIITTEET

Kartat

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. vuokrata Pappilan kiinteistön (444-466-1-30) alueella sijaitsevat peltopalstat, yhteispintaalaltaan 22,36 ha, Nina van der Palsille viideksi vuodeksi hintaan 280 €/ha.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano
Ote: Nina van der Pals, kiinteistöpäällikkö
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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120. PALKKASIHTEERIN VALINTA
Lohjan seurakunnassa on ollut käynnissä palkkasihteerin rekrytointiprosessi. Tehtävä tulee
avoimeksi 1.12.2017 lukien eläköitymisen johdosta.
Pakkasihteerin tehtävänä on hoitaa palkka- ja palvelussuusuhteisiin liittyviä asioita. Palkkasihteeri
toimii palkkahallinnon yhteyshenkilönä Kirkon palvelukeskukseen. Lisäksi työtehtäviin kuuluu
mm. henkilöstöhallinnon rekistereiden ylläpitoa sekä muita palkka- ja henkilöstöhallinnon
tehtäviä. Myös taloushallinnon tehtävät ovat jatkossa mahdollisia.
Tehtävän pätevyysvaatimuksena on tradenomin tai merkonomin tutkinto taikka muu soveltuva
taloushallinnon koulutus. Tehtävässä menestyminen edellyttää aikaisempaa kokemusta
palkanlaskennasta, virka- ja työehtosopimusten tuntemusta sekä kehittymishalua taloushallinnon
tehtäviin. Palkkaus on kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 501 mukainen
(peruspalkka 2229,83 €/kk.). Lisäksi maksetaan aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa
vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta. Tehtävään valitun on esitettävä
seurakunnan työterveyshuollon todistus terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista.
Palkkasihteerin toimesta julkaistiin hakuilmoitus internetissä osoitteissa www.oikotie.fi,
www.evl.fi, www.lohjanseurakunta.fi ja www.mol.fi sekä lyhennetty viiteilmoitus Länsi-Uusimaa lehdessä.
Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 17.3.2015 /§ 43 työryhmän valmistelemaan palkkasihteerin
valintaa. Työryhmään nimettiin hallintojohtaja Tarja Virtanen, henkilöstöpäällikkö Katri
Lahtiluoma sekä luottamushenkilöistä kirkkoneuvoston jäsenet Paul Packalén ja Jari Väre.
Hakemusten käsittelyn yhteydessä Jari Väre ilmoitti olevansa esteellinen osallistumaan
haastatteluun ja valintaprosessiin hallintolain 28:1§:n 7. kohdan perusteella. Tämän johdosta
työryhmään pyydettiin mukaan kirkkoneuvoston jäsen Esa Sohlberg.
Hakuaika päättyi perjantaina 28.5.2017. Määräaikaan mennessä virkaa haki yhteensä 69
henkilöä. Yhteenveto kaikista hakijoista on esityslistan liitteenä. Kaikki hakemukset
ansioluetteloineen ovat nähtävillä kokouksessa.
Hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin seuraavat viisi hakijaa:
 Lindqvist Laura, tradenomi, Karkkila
 Pajari Johanna, merkonomi, Tammisaari
 Rahko Heidi, tradenomi, Karjalohja
 Salonen Mira, merkonomi, Lohja
 Takalo Johanna, merkonomi, Lohja
Haastattelut järjestettiin maanantaina 8.5.2017.
Työryhmän yksimielinen näkemys on, että palkkasihteerin toimeen soveltuu työhakemusten ja
haastatteluiden perusteella parhaiten liiketalouden tradenomi Laura Lindqvist. Hän täyttää
tehtävälle asetetut pätevyysvaatimukset/edellytykset sekä koulutuksen että työkokemuksen
osalta. Laura Lindqvistillä on pitkä kokemus monipuolisista palkka- ja taloushallinnon tehtävistä.
Hänen edukseen voidaan katsoa lähes seitsemän vuoden työkokemus kunnallisesta
palkanlaskennasta ja kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen vahva osaaminen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Varalle työryhmä esittää valittavaksi merkonomi Mira Salosen (1.varasija) ja Heidi Rahkon
(2.varasija).
LIITTEET

5-6

Hakuilmoitus
Hakijayhteenveto

Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita palkkasihteerin työsuhteiseen toimeen tradenomi Laura Lindqvistin 1.8.2017 alkaen
tai sopimuksen mukaan
2. valita varalle Mira Salosen (1.varasija) ja Heidi Rahkon (2.varasija)
3. noudattaa tehtävän täytössä kuuden kuukauden koeaikaa
4. määritellä tehtävän peruspalkaksi 2229,83 €/kk vaativuusryhmässä 501
5. edellyttää, että tehtävään valittu toimittaa työnantajalle ennen valinnan vahvistamista
työterveyshuollosta hankitun lääkärintodistuksen terveydentilastaan

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano
Ote: Kaikki haastattelussa olleet
Tiedoksi: Kaikki hakijat, palkanlaskenta/Gerd Hallén

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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121. HENKILÖSTÖASIA
122. HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016
Kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti suuremmissa seurakuntatalouksissa tulisi laatia
vuosittain henkilöstötilinpäätös/-kertomus, jossa henkilöstövoimavaroja tarkastellaan sanallisen
kerronnan, taulukoiden ja kuvioiden sekä tunnuslukujen avulla.
Parhaimmillaan henkilöstökertomuksesta on hyötyä sekä seurakuntatyönantajalle (päättäjille),
henkilöstölle että seurakuntalaisille. Raportin tarkoituksena on tarjota yhteinen tietopohja
henkilöstöasioista ja työyhteisön kehittämisestä käytävään keskusteluun. Lisäksi se mahdollistaa
henkilöstövoimavarojen huomioon ottamisen toimintaa ja taloutta suunniteltaessa.
Lohjan seurakunnassa on laadittu henkilöstökertomus osana tilinpäätöstä vuodesta 2006 lähtien.
Vuoden 2016 henkilöstökertomus on laajentuneen Lohjan seurakunnan neljäs. Kertomus
noudattaa sisällöltään pääsääntöisesti edellisten vuosien kertomuksia.
Päähavainnot henkilöstökertomuksesta voidaan tiivistää seuraavasti:














Henkilöstön kokonaismäärä oli 120, joista vakinaisia 106 ja määräaikaisia 14.
Henkilöstömäärä on viime vuosina ollut lievässä laskusuunnassa. Vuonna 2016
jätettiin täyttämättä pääkirjanpitäjän virka sekä lastenohjaajan toimi.
Pitkissä määräaikaisissa palvelussuhteissa olleita henkilöitä vakinaistettiin.
Keski-ikä oli 47,6 vuotta. Ikäjakauma painottuu vanhempiin ikäluokkiin, henkilöstöä
eniten ikäryhmässä 50-55 –vuotiaat (29 hlöä). Kokemusta ja ammattitaitoa
henkilöstössä on paljon, haasteena on työssä jaksamisesta/työkyvyn säilymisestä ja
innostuksesta huolehtiminen sekä eri ikäisten työntekijöiden vahvuuksien huomioiminen.
Seuraavan viiden vuoden (2017 - 2021) aikana eläkkeelle siirtyy arviolta 20 % (22
henkilöä) nykyisestä vakinaisesta henkilöstöstä. Eläkepoistuma näyttää viime vuosina
vakiintuneen 2-4 henkilöön vuodessa.
Henkilöstökulut laskivat 3,8 %. Taustalla on eläkevakuutusmaksujen alentuminen
edellisestä vuodesta.
Työterveyshuollon kustannukset nousivat 7 % edellisestä vuodesta.
Sairauspoissaolot vaikuttavat olevan hieman laskussa. Keskimääräinen
sairauspoissaolojen lukumäärää työntekijää kohden sen sijaan hieman kasvoi.
Työhyvinvointitutkimus toi esiin työyhteisön vahvuuksia ja kehittämiskohtia.
Kyselyn tuloksia purettiin vuonna 2016 ja työhyvinvoinnin kehittämiselle asetettiin
tavoitteita.
Strategiaan pohjautuva henkilöstöohjelma on työn alla ja valmistuu vuonna 2017.

Henkilöstökertomus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 9.5.2017 henkilöstön edustajien kanssa.
LIITE

7

Lohjan seurakunnan henkilöstökertomus 2016 (erillinen)

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Lohjan seurakunnan vuoden 2016 henkilöstökertomuksen
2. antaa henkilöstökertomuksen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano
Kirkkovaltuuston esityslistalle
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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123. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 4/2017
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista
30.4.2017 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella ja
menot plussalla.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 31,2 % ja toimintakulujen osalta 28,4 %.
Verotulojen toteutuma huhtikuun loppuun on 35,8 %. Kipa sulkee kirjanpidon kauden seuraavan
kuukauden 10. päivä, joten vuosikatteeseen asti luvut ovat valmiit.
Palvelukeskus toimittaa edellisen kuun lopulliset raportit seuraavan kuukauden 20. päivä.
Huhtikuun lopulliset raportit ovat siis käytettävänä meillä toukokuun 20. päivä. Tällöin raporteissa
on laskettu myös poistot.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto huhtikuun osalta on 742.918 euroa.
Yhteisöveroja on kertynyt vielä edellisiltä vuosilta huhtikuussa tilitettäväksi 385 euroa. Viime
vuoden vastaavaan ajankohtaan on kirkollisverotuotoissa vähennystä 2,2 %.
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.
LIITTEET

8-12 Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä
Taulukko kirkollisverotulot kuukausittain

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 4/2017 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

16.5.2017

§

Sivu
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124. RIPPIKOULUN PAIKALLISSUUNNITELMA
Rippikoulutyötä koskevan johtosäännön mukaan kirkkoneuvosto hyväksyy vuosittain
rippikoulusuunnitelman ja paikallissuunnitelman joka kolmas vuosi. Rippikoulutyöstä vastaavaksi
papiksi on vaihtunut Mirja Harhanen ja tämän lisäksi hänen laatimassa paikallissuunnitelmassa
taustoitetaan toista muutosta: piispainkokous hyväksyi huhtikuussa 2017 uuden koko kirkkoa
koskevan rippikoulusuunnitelman – Suuri ihme. Uuden suunnitelman käyttöönotto tulee oleman
pidempi ja myös työntekijöiden aikaa vaativa prosessi koulutuksineen. Se tulee muuttamaan
tiettyjä käytäntöjä ja myös johtosäännön uudistamiseen.
LIITE

13

Rippikoulun paikallissuunnitelma vuosiksi 2017-2018

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

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

16.5.2017
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125. LÄHETYSTYÖN TALOUSARVIOAVUSTUSTEN JAKAMINEN VUODELLE 2017
Vuoden 2017 talousarviossa on lähetystyön talousarvioavustuksiin varattu yhteensä
92.365,00 €.
Vuoden 2016 talousarvion laadinnan yhteydessä avustuksiin kohdennettavia
määrärahoja leikattiin, mutta edellisen ja kuluvan vuoden talousarvion avustuksen summa on
pysynyt ennallaan. Talousarvion seurannan kannalta ja lähetysjärjestöjen toiminnan kannalta on
tarkoituksenmukaista aikaistaa päätöstä talousarvioavustuksista.
Lähetystyölle varatut 92.365,00 € esitän jaettavaksi seuraavasti kirkkoneuvoston 21.11.2013
§:ien 232 ja 17.5.2016 § 93 tehtyjen linjauksen mukaisesti:
Suomen Lähetysseura (SLS)
Finska Missionsälskapet
Suomen
luterilainen
Evankeliumiyhdistys
(SLEY)
Svenka Lutherska Evangeliföreningen
Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys
(SEKL)
Suomen Pipliaseura (SPS)
Kylväjä
Medialähetys Sanansaattajat (SANSA)
Yhteensä

44.335,20
2.770,95

48
3

13.854,75
923,65

15
1

13.854,75
9.236,50
2.770,95
4.618,25
92.365,00 €

15
10
3
5
100 %

Taulukosta puuttuvat edellisiin vuosiin verrattuna Patmos lähetyssäätiön ja Stefanuslähetyksen
talousarviotuki, koska sekä Karjalohjan alueneuvosto että kirkkoneuvosto ovat linjanneet, että
ainoastaan kirkon virallisia lähetysjärjestöjä tuetaan talousarviovaroin. Näistä jäävä 2
prosenttiyksikköä on jaettu SLS:n ja Finska Missionsälskapetin kesken. Ruotsinkielistä
lähetysjärjestöä tuetaan sillä perusteella, että seurakunnan väkiluvusta noin 4 %:ia puhuu
äidinkielenään ruotsia. SLS:aa tuetaan sillä perusteella, että lähetystyön aktiivisten
seurakuntalaisten viime vuoden strategia- keskusteluissa todettiin, että seurakunnan on hyvä
monista syistä keskittää nimikkolähettejä ja kohteita selkeämmin jo pelkästään viestinnällisistä
syistä.
Käsittely:
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anna-Mari Kaskinen poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn
ja päätöksen ajaksi.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvioon varattujen avustusmäärärahojen
jakamisesta ja maksamisesta yllä olevan taulukon mukaisesti.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

§

Sivu
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126. TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHA-AVUSTUKSET MUILLE TALOUSARVIOSSA
MÄÄRITELLYILLE JÄRJESTÖILLE JA YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖHÖN
Merimieskirkko
Talousarviossa kansainväliseen diakoniaan (1012700000) on varattu yhteensä
75.000 €. Tästä määrärahasta 5.000 € tililtä 481000 on varattu Suomen Merimieskirkko ry:lle.
Kirkon Ulkomaanapu
Talousarviossa kansainvälisen diakonian (1012700000 - 482000) määrärahasta
70.000 € on aikaisemmin osoitettu ulkomaiseen avustustoimintaan tilitettäväksi
Kirkon Ulkomaanavulle.
Ystävyysseurakuntatyö
jakautuen siten, että 3.000 € menee kullekin ystävyysseurakunnalle eli Toksovan
seurakunnalle Inkeriin, Köbanyan seurakunnalle Unkariin, Sakun seurakunnalle.
TP edellinen
vuosi
2016

Pääkirjatili
4
Elintarvikkeet

67000

Ostot tilikauden aikana
Aineet ja tarvikkeet
4
Merimieskirkko

TA kuluva
2017

TA
TA
muutokset yhteensä
2017
2017

Toteuma
Yli-ali
2017

246,50
246,50
246,50
5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4
Kirkon ulkomaanapu

61 000,00

61 000,00

61 000,00

61 000,00

Ystävyysseurakunta4
avustukset

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

Toimintakulut

75 246,50

75 000,00

75 000,00

75 000,00

TOIMINTAKATE

75 246,50

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 246,50

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 246,50

75 000,00

75 000,00

75 000,00

75 246,50

75 000,00

75 000,00

75 000,00

81000
82000
83500

Annetut avustukset

VUOSIKATE
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

T-%

Suomen Merimieskirkon osalta on asiallista tuoda esille seurakuntalaisen Hannu Laasion aloite
Hampurin Merikirkon tulemisesta. Edellisessä kirkkoneuvoston kokouksessa käytiin aloitteesta
laaja keskustelu, jossa päädyttiin siihen, että 1/3 osa kohdennetaan avustussummasta
Rotterdamin Merimieskirkolle 1.667 € ja 2/3 osaa Hampurin merimieskirkolle 3.333 €.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

16.5.2017

§
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Aloite uudeksi nimikkokohteeksi
Suomalaiset merimieskirkot palvelevat Euroopan satamakaupungeissa paitsi merimiehiä yhä lisääntyvässä määrin kaikkia muitakin eri
asioissa paikalle osuvia suomalaisia.
Lohjalta on erinäisiä säännöllisiä yhteyksiä Hampurin suomalaiseen merimieskirkkoon. Niinpä on noussut esille ajatus tämän
saamiseksi Lohjan seurakunnan nimikkokohteeksi.
Seurakuntamme on tukenut Suomen merimieskirkkoa vuosien mittaan budjettiavustuksella. Uudessa tilanteessa olisi luontevaa
kohdistaa tuo avustus tälle nimikkokohteelle.
Toivoen arvoisalta kirkkoneuvostolta myönteistä päätöstä yllä esitettyyn asiaan panen tähän mukaan Hampurin merimieskirkon
osoite- ja tilitiedot.
Lohjalla 8.3.2017
Hannu Laasio
Die Finnische Seemannsmission in Hamburg
Dietmar-Koel-Strasse 6
20459 Hamburg
Pankkiyhteys:
BIC: COBADEHHXXX
IBAN: DE66 2004 0000 0374 3051 00 ( Commerzbank)

Hannu Laasion aloite on kaksiosainen: ensimmäiseksi hän esittää talousarviomäärärahojen
kohdennusta ja toiseksi hän ehdottaa Hampurin merimieskirkkoa nimikkokohteeksi. Tämä asia jäi
kirkkoneuvoston kokouksessa vähemmälle huomiolle. Suomen Merimieskirkon edustajan mukaan
kyseinen kohdentaminen on täysin mahdollista. Taloudellisen tuen kohdentaminen on jo tässä
tilanteessa mahdollista, mutta samalla on syytä aloittaa neuvottelu Hampurin merimieskirkon ja
Suomen Merimieskirkko ry:n kanssa sen saamiseksi Lohjan seurakunnan nimikkokohteeksi tai
ystävyysseurakunnaksi. Neuvottelu on syytä tehdä jo senkin vuoksi, että kyseistä asiasta on
syytä sopia yhdessä eri toimijoiden kanssa, näin vältetään epäselvyydet tulevaisuudessa.
Kirkkoherran päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto
päättää
hyväksyä
vuoden
2017
talousarvioon
varattujen
avustusmäärärahojen jakamisesta ja maksamisesta yllä olevan esityksen mukaisesti.
2. Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran käynnistämään neuvottelun Hampurin
Merimieskirkko ja Suomen Merimieskirkko ry:n kanssa nimikkokohteen tai
ystävyysseurakuntasuhteen solmimiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

§
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127. - 128. HENKILÖSTÖASIOITA
129. PIISPANTARKASTUKSEN LOPPULAUSUNTO
Piispa Tapio Luoma on lähettänyt 27.4.2017 päivätyn loppulausunnon, joka on liitteenä.
Lausunnossa esitetään viisi erilaista huomiota seurakunnan kehittämishankkeiksi. Myönteistä
lausunnossa on se, että piistarkastuksen kollegiolla, seurakunnan luottamushenkilöillä ja
johtavilla viranhaltijoilla on selkeästi yhdensuuntainen näkemys, mitä asioita lähitulevaisuudessa
ja itse asiaan jo nyt viedään eteenpäin.
Tarkoituksenmukaista on saattaa lausunto mahdollisimman pikaisesti kirkkoneuvoston tietoon,
vaikka tässä vaiheessa ei varsinaisia päätöksiä esitettyjen huomioiden kohdalla tehdäkään.
Samalla on rakentava käydä kirkkoneuvostossa keskustelua niistä toimenpiteitä, jota ovat jo
vireillä.
LIITE

15
15a

Piispantarkastuksen lausunto
Piispantarkastuksen pöytäkirja

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee lausunnosta ja merkitsee sen tiedoksi.
Käsittely:
Kirkkoneuvosto kävi vilkkaan keskustelun.

Kirkkoneuvosto:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

16.5.2017
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130. TILINTARKASTUSKERTOMUS
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase,
rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteumavertailu ja
toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja
talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija.
Tilintarkastuksen, joka pidettiin 9.-10.3.2017, jälkeen kirkkoneuvoston käsitteli tilinpäätöksen
28.3.2017 ja esitti sen saattamista kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Tilintarkastuskertomus on
annettu tämän jälkeen. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.
KGMG Julkishallinnon palvelut Oy, jonka vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JHT Pertti
Keskinen, on 18.4.2017 antanut tilintarkastuskertomuksen ja esittää lausuntonaan Lohjan
seurakunnan kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi tilinpäätöksen ja myöntäisi vastuuvapauden
tilivelvollisille tilikaudelta 2016.
LIITE 16

Tilintarkastuskertomus 18.4.2017

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen saattaa sen edelleen
kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

§
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131. LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

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








Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 27.4.2017
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedotteet/hallint
otiedotteet-2016/
Kirkkohallituksen yleiskirjeet 7-9
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A6
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet /KiT:n yleiskirjeet
Ruotsinkielisen Samtalstjänst talousarvio vuodelle 2017
Liite 17
Kirkkopalvelujen toimintakertomus 2015 ja 2016 Ohessa linkki https://kirkkopalvelutmy.sharepoint.com/personal/paivi_kettunen_kirkkopalvelut_fi/_layouts/15/guestaccess.as
px?folderid=07cd8b648c6b245b885a8a56ee5a848e3&authkey=AZ71OIkwnTwP70HR9s4Txc&expiration=2017-06-07T12%3a14%3a18.000Z
Linkki vanhenee 30 päivän kuluessa.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

§

16.5.2017
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133. SAMMATIN JA KARJALOHJAN ALUESEURAKUNTIEN VAHTIMESTARI-SIIVOOJAHAUTAUSMAATYÖNTEKIJÄN TYÖTEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN
Sefanja Hoikkala irtisanoutui Sammatin ja Karjalohjan alueseurakuntien vahtimestari-siivoojahautausmaatyöntekijän tehtävästä 5.4.2017, jolloin hänen viimeinen työpäivänsä oli 19.4.2017.
Hoikkalan tilalle on palkattu tuntityöntekijänä Paavo Reinikainen, joka on aikaisemmin toiminut
Hoikkalan sijaisena Sammatin alueseurakunnassa. Paavo Reinikaisen kanssa on tehty
määräaikainen työsopimus, jonka mukaan hän hoitaa Sammatin ja Karjalohjan alueseurakuntien
vahtimestaritehtäviä 31.7.2017 saakka (kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätös 3/2017).
Sammatin alueseurakunnan vahtimestari-siivooja-hautausmaatyöntekijän tehtävänkuvaa
muutettiin vuoden 2015 alussa siten, että toimen haltija hoitaa sekä Sammatin alueseurakunnan
seurakuntamestarin että Karjalohjan alueseurakunnan suntion monipuolisia töitä, joihin sisältyvät
myös pienimuotoiset emännän tehtävät.
Nummen ja Pusulan alueseurakunnissa vahtimestari-emännän ja vahtimestari-siivoojan
sijaisuuksia on hoidettu ostopalveluna jo useamman vuoden ajan, ja kokemukset ovat olleet
hyviä. Koska työ on kausittaista ja työmäärät vaihtelevat aika ajoin suuresti, voisi ostopalvelu olla
hyvä ratkaisu myös Sammatissa ja Karjalohjalla.
Katja Tanner (Myfeel) on ottanut yhteyttä seurakuntaan ja ilmoittanut kiinnostuksensa edellä
mainittujen tehtävien hoitamiseen ostopalveluna Sammatin ja Karjalohjan alueseurakunnissa
1.6.2017 alkaen tarpeen mukaan.
Katja Tannerilta on pyydetty tarjous tehtävien hoitamisesta.
----Tanner on tarkoitus perehdyttää tehtävään vakinaisten työntekijöiden toimesta. Tanner hoitaisi
tehtävät ostopalveluna 25 tuntia viikossa.
Katja Tanner asuu Karjalohjalla, joten hänellä on lyhyt matka molempiin toimipisteisiin.
Tehtävästä laaditaan erillinen sopimus, jossa irtisanomisaika määritellään neljäksi (4)
kuukaudeksi.
Käsittely:
Hallintojohtaja Tarja Virtanen poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen ajaksi.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. että Sammatin ja Karjalohjan alueseurakuntien vahtimestari-siivoojahautausmaatyöntekijän tehtävät annetaan hoidettavaksi ostopalveluna, 25 h/vk, Katja
Tannerille (Myfeel) 1.6.2017 alkaen edellä esitetyn mukaisesti.
2. valtuuttaa kiinteistöpäällikön allekirjoittamaan sopimuksen Katja Tannerin (Myfeel)
kanssa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
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134. MUUT ASIAT
 Kirkkoherra Juhani Korte ilmoitti saaneensa sähköpostitse 16.5.2017 nuoriostyönohjaaja Eero
Salonlahden irtisanoutumisen virastaan 1.6.2017 alkaen.


Kirkkoneuvoston jäsen Simo Jouhi kertoi vapaaehtoistyön koordinoimisen tueksi suunnitelluista
nettipohjaisista sovelluksista. Ohjelmia on kaksi.
Katrina Vapaaehtoispankki - työkalu vapaaehtoistoiminnan organisointiin
Vapaaehtoispankki sisältää sekä vapaaehtoisten rekisterin että julkiset nettisivut, joille
vapaaehtoistehtävät julkaistaan näkyville. Sisältää myös viestinnän työkalun. Vaatii
seurakunnasta pääkäyttäjän. Ohjelmasta ei löydy mobiiliversiota. Ohjelmaa käyttää 15
seurakuntaa.
Vapaaehtoistyö.fi Kirkkopalvelut ry:n tuottamana ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon
vapaaehtoistöitä kokoava sivusto. 55 seurakuntaa on liittynyt käyttämään sivustoa.
Sivustot on luotu kirkkoa ja sen toimintaa varten.
Pääkäyttäjänä on Kirkkopalvelut, jonka kautta toimintaa ylläpidetään.
Kirkkopalvelut kouluttaa ja antaa it-tukea sivustojen käyttöön.
Sosiaalisen median käyttö on helppoa ja sujuvaa.
Sovellus mahdollistaa myös erilaisten keräysten järjestämisen, tosin rahakeräysissä
Kirkkopalvelut perii 15 %:n osuuden. Summalla katetaan keräysten pankki- ym kulut.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti merkitä muut asiat tiedoksi.

VapaSPääkäyahtoistyo.fi on yleishyödyllinen,
ei-kaupallinen ja voittoa tavoittelematon
135. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21.45

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

