LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2017

Kirkkoneuvosto

19.9.2017

219

Paikka ja aika

Seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja
Tiistai 19.9.2017, klo 17.30-19.25, 19.35-21.50

Läsnäolevat jäsenet

Juhani Korte, puheenjohtaja
Merja Eräpolku
Simo Jouhi
Paul Packalén
Kaisa Rinne
Leena Saari
Birgitta Silvennoinen
Esa Sohlberg
Lea Sornikivi
Jari Väre (p. klo 21.45)
Iris Virkkilä, varajäsen
Kaisa Aarnio, Jussi Erkintalo, Saila Sutinen

Poissaolevat jäsenet
Muut läsnäolevat

Anna-Mari Kaskinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (p. klo 20.30)
Irja Salonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Tarja Virtanen, hallintojohtaja
Katri Lahtiluoma, henkilöstöpäällikkö (p.klo 21.15)
Pekka Huttunen, hautaustoimen päällikkö (p. klo 19.30)
Sakari Jaakkola, kiinteistötoimen päällikkö (p.klo 19.30)
Arja Majuri, Karjalohjan aluepappi
Raili Rantanen, Sammatin vs.aluepappi
Sampo Luukkonen, Pusulan aluepappi (p. klo 21.30)
Heikki Marjanen, Nummen vs. aluepappi (p. klo 19.30)

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin

Todettiin (§ 180)
Leena Saari ja Birgitta Silvennoinen

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

25.9.2017

Päätökset saavat lainvoiman

10.10.2017
Allekirjoitukset
Puheenjohtaja

JUHANI KORTE
Juhani Korte

Pöytäkirjanpitäjä

Pykälät 179 - 200

PÄIVI KESÄLÄ

Päivi Kesälä

Pykälät 179 – 181, 183 - 200

KATRI LAHTILUOMA

Katri Lahtiluoma

Pykälä 182

Pöytäkirjan tarkistajat

LEENA SAARI
Leena Saari

BIRGITTA SILVENNOINEN
Birgitta Silvennoinen
Pykälät 179-200

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

SISÄLLYSLUETTELO:

220

179.

Alkuhartaus ................................................................................................... 221

180.

Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja asioiden käsittelyjärjestys .................. 221

181.

Pöytäkirjan tarkistajien valinta ........................................................................ 221

182.

Henkilöstöasia ............................................................................................... 222

183.

Vastine Hannele Maittilan tekemään kanteluun ................................................ 223

184.

Hoitamattomien hautojen palauttaminen seurakunnan haltuun ........................ 224

-Pusulan hautausmaa .....................................................................................................
185.

Hoitamattomien hautojen palauttaminen seurakunnan haltuun ........................ 226

-Sammatin hautausmaa ..................................................................................................
186.

Karjalohjan hautausmaan kalustosuoja ........................................................... 228

187.

Henkilöstöasia ............................................................................................... 229

188.

Henkilöstöasia ............................................................................................... 230

189.

Henkilöstöasian ............................................................................................. 231

190.

Seurakunnan taloustilanne 8/2017.................................................................. 232

191.

Vuoden 2018 talousarvion yleisperustelut ....................................................... 234

192.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018 ........................................................ 236

193.

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan sekä Vantaan ja Espoon

seurakuntayhtymien, Hyvinkään, Keravan, Lohjan seurakuntien ja Porvoon suomalaisen
seurakunnan yhteistyösopimus ................................................................................. 237
194.

Jouluaaton tilaisuudet Pyhän Laurin kirkossa ................................................... 238

195.

Itsenäisyyspäivän seppelten laskijoiden valinta ................................................ 240

196.

Alueneuvostojen ja johtokuntien pöytäkirjat, toimikuntien muistiot ................... 241

197.

Lohjan seurakunnan johtavien viranhaltijoiden päätösluettelot ......................... 242

199.

Muut asiat ..................................................................................................... 247

200.

Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen .................................. 247

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

19.9.2017

§

Sivu

179-181

221

179. ALKUHARTAUS
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anna-Mari Kaskinen piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 932.
180. 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.

181. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkistajiksi Leena Saari ja Birgitta Silvennoinen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Leena Saaren ja Birgitta
Silvennoisen.
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182. HENKILÖSTÖASIA
183. VASTINE HANNELE MAITTILAN TEKEMÄÄN KANTELUUN
Hannele Maittila on tehnyt Espoon tuomiokapituliin kantelun Lohjan seurakunnan toiminnasta.
Kantelu koskee Pusulan hautausmaalla olevien hautojen 804-35-527531 ja 804-35-532a532b
hoitoa.
Seurakuntaliitoksen yhteydessä 2013 seurakuntien hautarekisterit hoitotietoineen yhdistettiin.
Ko. hautojen hoitosopimuksista ei välittynyt tietoa Lohjan seurakunnalle. Pusulan alueneuvosto
käsitteli asiaa 24.8.2016 § 36, ja valtuutti hautaustoimenpäällikön ryhtymään toimeen ko.
haudan tilanteen selvittämiseksi. Hannele Maittila oli ottanut myös yhteyttä asian johdosta,
vaikka hän ei olekaan haudan haltija tai muu asianosainen. Omien selvitysten, Hannele Maittilan
yhteydenoton ja alueneuvostolta/aluepapilta saatujen tietojen perusteella tietoja ko. hautojen
hoidosta etsittiin ja syksyllä 2016 löydettiin hoitoihin viittaava taloudellisen jaoston päätös.
Haudanhoitosopimuksia ei ole löydetty. Löydetyn päätöksen perusteella hoitotiedot vietiin
hautarekisteriin ja haudat otettiin seurakunnan hoitoon kesäkaudeksi 2017. Ennen kantelun
saapumista oli tilattu hautakiven oikaisu, jonka palveluntuottaja toteutti omassa aikataulussaan.
LIITTEET

1
2
3

Kantelu Lohjan seurakunnan toiminnasta/Hannele Maittila 18.6.2017
liitteineen
Pusulan alueneuvoston pöytäkirja 24.8.2016 § 36
Vastine Maittilan tekemään kanteluun (luonnos)

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää antaa Espoon tuomiokapitulille liitteenä olevan vastineen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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184. HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN PALAUTTAMINEN SEURAKUNNAN HALTUUN
-PUSULAN HAUTAUSMAA
Syksyllä 2015 Pusulan hautausmaalla aloitettiin seuranta, jossa kartoitettiin hautoja, joiden hoito
katsottiin laiminlyödyksi. Tuolloin hoitamattomat haudat valokuvattiin. Haudoille, joiden
muistomerkit olivat vaarallisesti kallistuneet, laitettiin muistomerkin oikaisukehotus.
Seurantaa jatkettiin keväällä 2016, haudat kuvattiin uudelleen ja laadittiin lista haudoista, joilla
kirkkoneuvoston päätöksellä käynnistettiin KL 17:5 § mukainen kuulutusmenettely.

KL 17:5 §:
Haudan hoito
”Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden
haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle
tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä
on tiedotettava 24 luvun 11 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.
Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus 3 momentissa
tarkoitetusta tai hautaustoimilain 14 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tai muusta hautaa
koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä tai
ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.”
Kuulutuksessa haudan haltijaa kehotetaan laittamaan hauta kuntoon vuoden kuluessa
kuulutuksesta uhalla, että muutoin hauta palautuu seurakunnan haltuun. Kuulutukset asetettiin
haudoille viikolla 32. Lisäksi kuulutusmenettelystä ilmoitettiin seurakunnan internetsivuilla ja
Länsi-Uusimaa lehdessä 13.8.2016.
Kuulutusmenettelyn aikana haudat tarkistettiin ja kuvattiin vielä kolme kertaa, kesä- ja elokuussa
-16 ja kesäkuussa -17. Viimeisen kerran haudat tarkastettiin syyskuussa 2017. Hauta arvioitiin
hoitamattomaksi seuraavin perustein:
 hoitamaton haudan pinta
 rikkakasvien valtaama kukkatila
 vino tai kaatunut muistomerkki
Kuulutusmenettelyssä oli 86 hautaa. Kuulutuksen aikana kuntoon laitettiin 30 hautaa. Seurannan
perusteella todetaan, että seuraavia hautoja ei kehotuksesta huolimatta ole laitettu kuntoon ja
nämä haudat palautuvat seurakunnan haltuun:
801-03-149151, 801-06-285286, 801-06-307, 801-08-409, 801-11-568569,
801-14-717, 801-15-781782, 801-23-838, 801-25-853, 801-25-857,
801-26-863864, 801-30-891, 801-32-945, 802-09-117118, 802-10-130,
802-11-155156, 802-21-265266, 802-21-271, 803-03-046047, 803-04-097098,
803-05-116117, 803-06-172173, 803-10-280281, 803-11-318, 803-12-327C,
803-19-460, 804-09-112113, 804-31-467468, 804-31-480482, 804-32-501502,
804-34-525, 805-09-038b040b, 805-12-091b, 805-13-092093, 805-13-096,
805-13-102103, 805-14-104105, 805-14-108109, 805-20-173, 805-20-184,
805-20-185, 805-20-186187, 805-21-214215, 805-22-235236, 805-24-306308,
805-27-406, 805-29-459460, 805-31-492493, 805-32-508509, 8A2-03-029,
8A3-02-022023, 8A3-04-070, 8A4-05-049050, 8B1-01-012013, 8B1-02-025,
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Hautaustoimilaki 5. luku 14.§:

”Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus
poistaa hautamuistomerkki, jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää
muistomerkistä huolta hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole
poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen
poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta.”
Haudalla olevat muistomerkit ovat haudan haltijan omaisuutta. Hautaustoimilain 5:14§ mukaan
haudan palautuessa seurakunnan haltuun on haudan haltijan poistettava muistomerkit haudalta
kuuden kuukauden kuluessa. Tämän jälkeen
muistomerkit siirtyvät seurakunnan haltuun ja ne voidaan poistaa seurakunnan toimesta.

KL 24:11 §:
Tiedoksianto
”Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen, välipäätös, kutsu tai muu sellainen ilmoitus erikseen tiedoksi kirjeellä, jollei
sitä ole annettu hänelle kirjallisesti kokouksessa. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin.”
”Hautaoikeuden haltijan katsotaan saaneen 17 luvun 5 §:n 4 momentissa tarkoitetusta
päätöksestä tiedon, kun sitä koskeva kuulutus on julkaistu lehdessä.”
Haudan palautumisesta seurakunnan haltuun ja muistomerkin poistamisesta ilmoitetaan haudalle
asetettavilla kuulutuksilla, seurakunnan internetsivuilla ja Länsi-Uusimaa lehdessä.
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. että koska edellä lueteltuja hautoja ei ole seurakunnan kehotuksesta huolimatta laitettu
määräaikaan mennessä kuntoon, haudat palautuvat seurakunnan haltuun
2. että seurakunnalle palautuneiden hautojen haltijoiden on poistettava haudoilla olevat
muistomerkit kuuden kuukauden kuluessa. Sen jälkeen muistomerkit siirtyvät
seurakunnan haltuun
3. että hautaoikeuden lakkaamisesta ilmoitetaan haudoille asetettavilla kuulutuksilla,
seurakunnan internetsivuilla ja Länsi-Uusimaa lehdessä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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185. HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN PALAUTTAMINEN SEURAKUNNAN HALTUUN
-SAMMATIN HAUTAUSMAA
Syksyllä 2015 Sammatin hautausmaalla aloitettiin seuranta, jossa kartoitettiin hautoja, joiden
hoito katsottiin laiminlyödyksi. Tuolloin hoitamattomat haudat valokuvattiin. Haudoille, joiden
muistomerkit olivat vaarallisesti kallistuneet, laitettiin muistomerkin oikaisukehotus.
Seurantaa jatkettiin keväällä 2016, haudat kuvattiin uudelleen ja laadittiin lista haudoista, joilla
kirkkoneuvoston päätöksellä käynnistettiin KL 17:5 § mukainen kuulutusmenettely.

KL 17:5 §:
Haudan hoito
”Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden
haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle
tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä
on tiedotettava 24 luvun 11 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.
Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus 3 momentissa
tarkoitetusta tai hautaustoimilain 14 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tai muusta hautaa
koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä tai
ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.”
Kuulutuksessa haudan haltijaa kehotetaan laittamaan hauta kuntoon vuoden kuluessa
kuulutuksesta uhalla, että muutoin hauta palautuu seurakunnan haltuun. Kuulutukset asetettiin
haudoille viikolla 32. Lisäksi kuulutusmenettelystä ilmoitettiin seurakunnan internetsivuilla ja
Länsi-Uusimaa lehdessä 13.8.2016.
Kuulutusmenettelyn aikana haudat tarkistettiin ja kuvattiin vielä kolme kertaa, kesä- ja elokuussa
-16 ja kesäkuussa -17. Viimeisen kerran haudat tarkastettiin syyskuussa 2017. Hauta arvioitiin
hoitamattomaksi seuraavin perustein:
 hoitamaton haudan pinta
 rikkakasvien valtaama kukkatila
 vino tai kaatunut muistomerkki
Kuulutusmenettelyssä oli 23 hautaa. Kuulutuksen aikana kuntoon laitettiin 15 hautaa. Seurannan
perusteella todetaan, että seuraavia hautoja ei kehotuksesta huolimatta ole laitettu kuntoon ja
nämä haudat palautuvat seurakunnan haltuun:
401-08-11031104, 401-09-1173, 402-01-607, 402-03-671674, 404-04-526527,
405-13-004, 408-03-993, 408-05-1148
Hautaustoimilaki 5. luku 14.§:

”Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus
poistaa hautamuistomerkki, jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää
muistomerkistä huolta hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole
poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen
poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta.”
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Haudalla olevat muistomerkit ovat haudan haltijan omaisuutta. Hautaustoimilain 5:14§ mukaan
haudan palautuessa seurakunnan haltuun on haudan haltijan poistettava muistomerkit haudalta
kuuden kuukauden kuluessa. Tämän jälkeen muistomerkit siirtyvät seurakunnan haltuun ja ne
voidaan poistaa seurakunnan toimesta.

KL 24:11 §:
Tiedoksianto
”Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen, välipäätös, kutsu tai muu sellainen ilmoitus erikseen tiedoksi kirjeellä, jollei
sitä ole annettu hänelle kirjallisesti kokouksessa. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin.”
”Hautaoikeuden haltijan katsotaan saaneen 17 luvun 5 §:n 4 momentissa tarkoitetusta
päätöksestä tiedon, kun sitä koskeva kuulutus on julkaistu lehdessä.”
Haudan palautumisesta seurakunnan haltuun ja muistomerkin poistamisesta ilmoitetaan haudalle
asetettavilla kuulutuksilla, seurakunnan internetsivuilla ja Länsi-Uusimaa lehdessä.

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. että koska edellä lueteltuja hautoja ei ole seurakunnan kehotuksesta huolimatta laitettu
määräaikaan mennessä kuntoon, haudat palautuvat seurakunnan haltuun
2. että seurakunnalle palautuneiden hautojen haltijoiden on poistettava haudoilla olevat
muistomerkit kuuden kuukauden kuluessa. Sen jälkeen muistomerkit siirtyvät
seurakunnan haltuun
3. että hautaoikeuden lakkaamisesta ilmoitetaan haudoille asetettavilla kuulutuksilla,
seurakunnan internetsivuilla ja Länsi-Uusimaa lehdessä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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186. KARJALOHJAN HAUTAUSMAAN KALUSTOSUOJA
Karjalohjan hautausmaan kompostointi- ja läjityskentän sekä kalustosuojan rakentamista
käsiteltiin kirkkoneuvostossa 28.3.2017. Kalustosuojan suunnittelu oli tuolloin vielä kesken.
Tarkoitus oli rakentaa huoltokentän läheisyyteen kalustosuoja hautausmaan hoitokoneille ja
työkaluille. Nyt tarvikkeita varastoidaan vanhassa kontissa hautausmaan kiviaidan vieressä.
Kalustosuojan suunnittelua ohjasi maakuntamuseon lausunnot. Esitetyt muutokset johtivat
rakennusratkaisuihin, joiden johdosta varastorakennuksen kustannusarvio nousi huomattavasti,
n. 1,5-kertaiseksi luonnossuunnitelmiin verrattuna.
Kiinteistöpäällikkö esitti vaihtoehtoista ratkaisua, jossa tällä hetkellä lasikirkon kellarissa oleva
vainajien säilytys siirretään seurakuntatoimiston rakennuksessa tyhjänä oleviin tiloihin tai
seurakuntatalon tiloihin. Näin lasikirkon kellarissa olevat tilat vapautuisivat hautaustoimen
huoltokäyttöön.
Lasikirkon kellariin vievä luiska on jyrkkä ja varsinkin talvella hankala vainajien kuljetuksissa.
Kiinteistöpäällikön esittämällä ratkaisulla vältytään lisärakentamiselta ja järjestellään samalla
vainajien säilytys asianmukaisiin tiloihin.
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Karjalohjan kalustovajaa ei rakenneta, vaan suunnitellaan vainajien
säilytystilan ja hautaustoimen varaston järjestelyt kiinteistöpäällikön esityksen pohjalta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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187.- 189. HENKILÖSTÖASIOITA
190. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 8/2017
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista
31.8.2017 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella ja
menot plussalla.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 62,1 % ja toimintakulujen osalta 64,1 %.
Verotulojen toteutuma elokuun loppuun on 70,3 %. Kipa sulkee kirjanpidon kauden seuraavan
kuukauden 10. päivä, joten vuosikatteeseen asti luvut ovat valmiit.
Palvelukeskus toimittaa edellisen kuun lopulliset raportit seuraavan kuukauden 20. päivä.
Elokuun lopulliset raportit ovat siis käytettävänä meillä syyskuun 20. päivä. Tällöin raporteissa on
laskettu myös poistot.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto elokuun osalta on 700.185 euroa.
Yhteisöveroja tilitettiin 5.039 euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on
kirkollisverotuotoissa vähennystä 9,2 %.
Verottajalta saadun ennakkotiedon (21.8.) mukaan ennakonpalautukset ja tilitetyn määrän
oikaisut, jotka vähennetään marraskuun tilityksestä, ovat yhteensä 681.601 euroa ja kertyneet
jäännösverot ovat yhteensä 315.981 euroa. Puolet kertyneistä jäännösveroista tilitetään
seurakunnalle joulukuun tilityksen yhteydessä ja puolet seuraavan vuoden helmikuun tilityksen
yhteydessä. Maksuunpanotilitys näyttäisi tässä vaiheessa olevan noin 100.000 euroa pienempi
kuin viime vuonna. Seurakunnalle tilitettävät jäännösverot ovat suunnilleen viimevuotisella
tasolla.
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.

Asian valmistelija: Outi Virtanen
LIITTEET 5

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä
Taulukko kirkollisverotulot kuukausittain

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 8/2017 ja
esittää sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
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191. VUODEN 2018 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT
1.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja verotulojen kehitys
Suomen talous on lähtenyt kasvu-uralle. Eri tutkimuslaitokset ovat arvioineen kuluvan vuoden
bruttokansantuotteen kasvuksi keskimäärin 2,2 % ja talousarviovuoden 2018 kasvuksi
keskimäärin 1,7 % (ennusteet 4.9.2017). Työttömyyden arvellaan kääntyvän hienoiseen laskuun
ja ansiotason nousevan hieman 2018. Noususta ei ennusteta pitkäaikaista. Inflaation
ennustetaan olevan yhden prosentin tienoilla.

Syksyllä alkavalla työehtosopimuskierroksella tulee olemaan painetta palkankorotuksiin, mutta
merkitsevistä liittokohtaisista palkankorotuksista on varoitettu pidättymään. Veroasteen on
valtion talousarvioehdotuksessa ennakoitu pysyvän ennallaan eikä suuria veronalennuksia on
nähtävissä. Julkissektorin lomarahojen leikkaus 30 prosenttia on vielä voimassa 2018-19.
Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan.
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli
voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain
mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta
maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät
sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon
keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus oli 114,5 miljoonaa euroa vuonna
2017, josta jaettiin 107,5 miljoonaa euroa seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen
mukaan 31.12.2015 tilanteen mukaan. Kokonaissummaan ei tehdä indeksikorotusta. Koska
jakoperusteena vuodelle 2018 on edelleen kunnan väestön määrä maksuvuodesta katsottuna
toissavuoden viimeisen päivän väkilukutietojen mukaan, tulee valtionavun määrä laskemaan
vuodelle 2018.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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1.2. Lohjan seurakunnan jäsenmäärä ja taloudellinen tilanne
Lohjan kaupungin väkiluku 31.12.2016 Tilastokeskuksen mukaan oli kaikkiaan 47.149
henkilöä, joka on 204 asukasta vähemmän kuin edellisvuonna.
Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä 6.9.2017 oli 33.979 jäsentä (18.10.2016 yhteensä 34.552
jäsentä, -573 jäsentä). Seurakunnan jäsenmäärän lasku on hidastunut, mutta jäsenmäärän
kehitys on silti negatiivinen.
Lähihistoriassa olleet Lohjan seurakuntayhtymän (toimintavuodet 2009–2012) alijäämäiset
tilinpäätökset on saatu vuosina 2013–15 kääntymään positiivisiksi. Vuoden 2016 tilinpäätös
osoitti positiivista tulosta, joka ei kuitenkaan kattanut poistoja kokonaan. Suurin tekijä
positiivisten tulosten saavuttamisessa on ollut vuoden 2013 voimaan tullut kirkollisveron korotus
1,5 prosenttiin. Tämä vaikutus on nyt käytetty, ja seurakunta on rakenteellisten uudistusten
edessä. Vuoden 2017 tilinpäätöksestä voidaan ennakoida aikaisempia vuosia heikompaa. Sote- ja
maakuntauudistus saattavat pakottaa laskemaan kirkollisveroprosenttia vuoden 2019 osalta.
Muutostarve veroprosentin alentamiseksi lienee tasolla 0,1-0,15 % - tasolla, mutta tarpeen
määrä selviää vasta vuoden 2018 kuluessa.
Kirkkoneuvosto päätti 22.8.2017 esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2018 veroprosentiksi edelleen
1,5 %, vaikka on tiedossa, että talousarvio tulee olemaan alijäämäinen. Seurakunnan
maksuvalmius on kuitenkin hyvä.
Lohjan seurakunnan strategia hyväksyttiin 31.5.2016 kirkkovaltuustossa. Strategian vieminen
käytännön tasolle ja osaksi työalojen toimintasuunnitelmia on tullut osaksi normaalia käytäntöä.
1.3. Toiminta- ja taloussuunnitelmamääritykset
Seurakuntien talousarvion laatimista koskevat määräykset ovat kirkkojärjestyksen 15. luvussa ja
kirkkohallituksen ohjeessa Seurakunnan ja seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja
taloussuunnitelma. Seurakunnan kirjanpidossa noudatetaan kirjanpitolakia soveltuvin osin ja
kirkkohallituksen ohjeita mm. Seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma,
Seurakunnan tililuettelomalli ja Kustannusten kohdentaminen seurakunnassa. Talousarvion
hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva
toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään
seurakuntien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy lähetekeskustelun
evästyksen valmisteleville virkamiehille.

talousarvion

lähtökohdista

ja

antaa

Käsittely:
Käytiin vilkas lähetekeskustelu.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

tarvittaessa
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192. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018
Vuoden 2018 talousarvion ja toimintasuunnitelman toisen pääluokan ensimmäinen versio on
liitteenä. Toimintasuunnitelmaa on käsitelty alueneuvostoissa ja eri toimikunnissa.
Kirkkoneuvoston on hyvä nähdä eri työmuotojen ja alueseurakuntien laatimat suunnitelmat jo
tässä vaiheessa ja käydä lähetekeskustelu, jotta johtavat viranhaltijat voivat ottaa ne
jatkosuunnittelussa huomioon.
LIITE

6

Kooste/luonnos seurakunnallisen toiminnan
toimintasuunnitelmista vuodelle 2018 (erillinen)

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy annetun materiaalin pohjalta lähetekeskustelun lähettäen talousarvion
jatkovalmisteluun.
Käsittely:
Käytiin läpi kooste seurakunnallisen toiminnan toimintasuunnitelmista vuodelle 2018.
Lähetekeskustelun päätteeksi kirkkoneuvosto antoi seuraavat evästykset:
Yleistä toimintasuunnitelmista:
Kaikista työalojen toimintasuunnitelmista poistetaan henkilönimet.
Päätettiin siirtää alueneuvostojen kustannuspaikoilla olevat määrärahat kunkin alueseurakunnan
aluetyön kustannuspaikoille.
Tiedotus ja viestintä:

Viestintää rohkeasti läpäisyperiaatteella
Lohkareesta maininta toimintasuunnitelmaan
Some viestintä kaikkien työntekijöiden osaamisalueeksi

Päiväkerho/Perhekerhotyö:
Toimintasuunnitelmaan lisätään perhetyöntekijän resurssointi

Kirkkoneuvoston päätös:
Edellä esitetyin evästyksin kirkkoneuvosto päätti lähettää talousarvion jatkovalmisteluun.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä
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193. LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN SEKÄ VANTAAN JA
ESPOON SEURAKUNTAYHTYMIEN, HYVINKÄÄN, KERAVAN, LOHJAN
SEURAKUNTIEN JA PORVOON SUOMALAISEN SEURAKUNNAN
YHTEISTYÖSOPIMUS
Lohjan seurakunta on tehnyt aikaisemmin yhteistyösopimukset sekä Laureaammattikorkeakoulun että Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän kanssa
yhteistyössä muiden seurakuntien ja seurakuntayhtymien kanssa. Luonnollisena kehityksenä
Laurean opiskelijakunta on neuvotellut liitteenä olevan sopimuksen oppilaitospastoreiden kanssa
ja on linjassa aikaisempien sopimuksien kanssa.
LIITE

7

Yhteistyösopimus Laurea – Lohjan seurakunta

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen ja valtuuttaa kirkkoherran
allekirjoittamaan sen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä
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194. JOULUAATON TILAISUUDET PYHÄN LAURIN KIRKOSSA
Kuluvan vuoden jouluaatto on sunnuntaina ja jo itsessään jouluaaton tilaisuudet muodostavat
Pyhän Laurin kirkkoon seuraavat viisi perinteistä tilaisuutta: klo 12 ja 13 Perheiden aattohartaus,
klo 14 familjejulbön, klo 16 Jouluvesper ja klo 22 Jouluyön kirkko. Kirkkojärjestyksen mukaan
seurakunnan pääkirkossa tulisi olla päiväjumalanpalvelus klo 10, jonka tarkoituksenmukaisuus
jouluaattona on kyseenalainen ja tulisi haittamaan tulevien hartaushetkien valmisteluja.
Hartaushetkissä tavoitetaan määrällisesti huomattavasti enemmän seurakuntalaisia kuin kyseisen
aamun klo 10 messussa.
Kirkkojärjestyksen toisessa luvussa jumalanpalveluksesta säädetään seuraavasti:
2§
Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina
juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita, kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää,
missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään. Jumalanpalvelus voidaan

pitää myös muualla kuin kirkossa.

Jumalanpalvelus pidetään itsenäisyyspäivänä ja valtiollisten tilaisuuksien yhteydessä niin
kuin siitä on säädetty tai erityisiä tilaisuuksia varten määrätty.
Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan.
3§
Päiväjumalanpalvelus aloitetaan yleensä kello 10. Jos on perusteltu syy aloittaa
jumalanpalvelus jatkuvasti muuhun aikaan, asiasta päättää kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto. Päätös on alistettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi.
Jos kahdella samaan seurakuntayhtymään kuuluvalla seurakunnalla on yhteinen kirkko,
päättää jumalanpalveluksen aloittamisajasta yhteinen kirkkovaltuusto. Päätös on
alistettava sen tuomiokapitulin ratkaistavaksi, jonka alainen seurakuntayhtymä on.
ja KJ 9: 7 §
Jos kirkkoherra ja kirkkoneuvosto ovat eri mieltä jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta,
kirkon, siunauskappelin tai kappelin käyttöä taikka seurakunnan päätettävissä olevia
kolehteja koskevasta kysymyksestä, asia on saatettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi.
Kirkkojärjestys ei anna täysin selkeää ratkaisua päiväjumalanpalveluksen peruuttamiseen
jouluaattona, kysymys ei ole KJ 2: 3 §:n tarkoittamasta vakiintuneesta toiminnasta, joten
näin se ei ole kirkkovaltuuston kautta tuomiokapitulille alistettavasta tilanteesta. Kysymys
on yksitäisestä poikkeuksesta, joka kuuluu kirkkoherran ja kirkkoneuvoston yhdessä
linjattaviin asioihin, jos tästä on ratkaiseva erimielisyys, tulee päätös alistaa KJ 9: 7 §:n
mukaan tuomiokapitulin päätettäväksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Taustaksi on todettava, että kantaseurakunnassa seurakunnan tiloissa järjestetään jouluaattona
11 erilaista hartaushetkeä ja alueseurakunnissa 6 ja näistä kaksi tilaisuutta ovat messuja.
Jouluaamuna ja Tapaninpäivänä on Pyhän Laurin kirkossa messut. Yleisesti voitaneen todeta,
että perinteisillä jouluaaton hartauksilla pystytään paremmin vastaamaan seurakuntalaisten
odotuksiin.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että jouluaattona 24.12.2017 Pyhän Laurin kirkossa ei pidetä
päiväjumalanpalvelusta, vaan muut aaton hartaushetket korvaavat sen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä
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195. ITSENÄISYYSPÄIVÄN 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.
Nyt on valittava Itsenäisyyspäivän seppelten laskijat kantaseurakunnassa Pyhän Laurin kirkon ja
Virkkalan kirkon hautausmaille. Alueseurakunnat vallitsevat hautausmailleen seppeltenlaskijat
alueneuvostojen kokouksissaan.
LIITE

8

Menettelytapaohje kunniakäynneistä Itsenäisyyspäivänä ja
Kaatuneitten muistopäivänä

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Itsenäisyyspäivän 6.12.2017 seppeleen laskijat Pyhän Laurin ja Virkkalan
hautausmaille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti valita Itsenäisyyspäivän 6.12.2017 seppeleenlaskijoiksi Pyhän Laurin kirkon
hautausmaalle Paul Packalénin ja Anna-Mari Kaskisen. Virkkalan hautausmaalle Esa Sohlbergin ja
Leena Saaren.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Kokouspäivä
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196. ALUENEUVOSTOJEN JA JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT, TOIMIKUNTIEN MUISTIOT
Päätösesitys:
Saapuneet pöytäkirjat ja muistiot:


Nummen alueneuvoston pöytäkirja 4/2017, 11.9.2017
LIITE 9



Karjalohjan alueseurakunnan pöytäkirja 4/2017, 29.8.2017
LIITE 10



Lähetystyöryhmän muistio 12.9.2017
LIITE 11



Kasvatuksen toimikunnan muistio 13.9.2017
LIITE 13

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä alueneuvoston pöytäkirjat ja työryhmän muistio tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Kokouspäivä
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197. LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT
198. ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:









Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 22.8.2017
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedotteet/hallint
otiedotteet-2017/
Kirkkohallituksen yleiskirjeet 11-12
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A7, A8
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet /KiT:n yleiskirjeet
Berta Hernbergin säätiöltä saadun apurahalla järjestetyn perheleirin toteutus ja
loppupäätelmä
LIITE 11 Nähtävillä kokouksessa
Uudenmaan kehitysvammaistyön johtokunnan pöytäkirja 02/2017 tilinpäätöstietoineen
LIITE 12
Valtuustoseminaari pidetään ti 31.10.2017 klo 17.30 Seurakuntakeskuksessa,
Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Kokouspäivä
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199. MUUT ASIAT
Saatiin seuraavat palauteet Lohkareen jakelusta.




Lohkare ei taaskaan ilmestynyt rajaseudulle.
Halventavaa, että se on ilmaisjakelun lehden välissä.
Toivotaan lehden sisältöön enemmän kantaaottavaa.

Kirkkoneuvosto merkitsi palautteen tiedoksi.

200. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21.50

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

