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59. ALKUHARTAUS
Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 53.
60. KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ASIOIDEN
KÄSITTELYJÄRJESTYS
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1.todeta läsnä olevat
2.todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3.päättää asioiden käsittelyjärjestyksestä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Todettiin läsnäolijat ja kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätettiin muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että esityslistan kohta 89 käsitellään
heti pykälän 65 jälkeen.
61. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkistajiksi Birgitta Silvennoinen ja Esa Sohlberg.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Esa Sohlbergin ja Birgitta
Silvennoisen tilalle Lea Sornikiven.
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62. NUMMEN HAUTAUSMAAN VALAISTUS- JA VESIJOHTOVERKON SUUNNITELMAT

Talousarvioon on varattu määräraha Nummen hautausmaan valaistuksen, pistorasiaverkon
ja kesävesiverkon rakentamiseen. Projekti on jaettu kahdelle vuodelle siten, että tänä kesänä
rakennetaan vesijohtoverkko ja maakaapeloinnit. Ensi kesänä asennetaan valaisimet ja
pistorasiat.
Hautausmaan pääkäytävät valaistaan puistovalaisimilla. Valaisimena käytetään Philips
Streetsaver valaisimia. Valaisimia asennetaan 33 kpl. Valonheittimillä valaistaan kirkon
julkisivut, sekä sankarihautausmaan ja vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkit.
Pistorasioita asennetaan 24 kpl hautausmaalla käytettäviä roudansulattajia ja sähkökäyttöisiä
pienkoneita varten. Hautausmaan käyttövesi liitetään kaupungin vesijohtoverkkoon.
Vesiposteja asennetaan 26 kpl.
Uusimmalla laajennusalueella on valaistuksen kaapelointi ja vesijohtoverkko vesiposteineen
jo valmiina.
Suunnitelmat esitellään Nummen alueneuvostolle 22.3. 2017
LIITTEET

1

Valaistus- ja vesijohtoverkon suunnitelmat 4 kpl

Hautaustoimen päällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Nummen hautausmaan valaistus- ja vesijohtoverkon
suunnitelmat.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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63. KARJALOHJAN LÄJITYSKENTÄN JA KALUSTOSUOJAN RAKENTAMINEN JA
SAMMATIN LÄJITYSKENTÄN RAKENTAMINEN- LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN
2017 TALOUSARVIOON
Talousarvioon on varattu määräraha Karjalohjan hautausmaan kompostointi- ja läjityskentän
sekä kalustosuojan rakentamiseen. Kompostointi- ja läjityskentällä saadaan järjestettyä
hautausmaan maatuvan jätteen keräys ja maa-ainesten varastointi asianmukaisesti.
Läjityskentän suunnittelu viivästyi viime syksynä ja valmistui vasta marraskuun lopulla, kun
talousarvio oli jo valmis. Kentän peruskaivuut ja mursketäytöt rakennettiin kuitenkin vielä
joulukuussa 2016.
Karjalohjan hautausmaan koneille, työvälineille ja tarvikkeille ei ole asianmukaista tilaa. Nyt
työvälineitä varastoidaan hautausmaan aidan vieressä olevassa huonokuntoisessa kontissa.
Kalustosuojan suunnitelma valmistui vasta maaliskuussa 2017. Suunnitellussa varastossa on
tilaa työkaluille ja hautausmaan hoidossa käytettäville koneille ja laitteille.
Läjityskentän ja kalustosuojan rakentaminen on mielekästä toteuttaa samaan aikaan, koska
ne liittyvät samaan kokonaisuuteen hautausmaan huoltoalueen järjestelyssä.
Läjityskentän ja kalustosuojan suunnitelmien valmistuttua kävi ilmi, että hankkeeseen
budjetoitu määräraha ei riitä. Läjityskentän valmiiksi rakentamisen kustannusarvio on
19000€ ja kalustovajan kustannusarvio perustuksineen ja sähkötöineen 30000 €.
Hautausmaan huoltoalueen järjestelyjen kustannusarvio yhteensä on 49000 €. Hankkeeseen
on vuodelle 2017 varattu 25000€ eli alueen järjestelyn loppuun saattamiseen tarvittava
lisämääräraha olisi 24000€.
Sammatin hautausmaan kompostointi- ja läjityskentän rakentamiseen oli varattu määräraha
(15000€) viime vuoden talousarvioon. Kentän rakentaminen aloitettiin marraskuussa ja
peruskaivuut ja mursketäytöt saatiin silloin tehtyä. Myös kentän rajauselementit hankittiin.
Maa routaantui kuitenkin jo marraskuussa, ja rakentaminen keskeytyi. Hankkeeseen
osoitetusta määrärahasta käytettiin n. 10000€. Sammatin huoltokentän rakentamiseen ei
vuodelle 2017 ole budjetoitu määrärahaa.
Kentän valmiiksi rakentamisen kustannusarvio on 8000€.
Hautaustoimen päällikkö esittää, että Karjalohjan hautausmaan kompostointi- ja
läjityskentän rakentamiseen ja kalustosuojan rakentamiseen sekä Sammatin hautausmaan
kompostointi- ja läjityskentän rakentamiseen myönnetään yhteensä 32000 euron
lisämääräraha vuoden 2017 talousarvioon.
LIITTEET 2 Yleissuunnitelma Karjalohjan huoltoalueen järjestelyistä
Kuva vanhasta varastokontista
Varastorakennuksen pääpiirustukset
Hautaustoimen päällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Karjalohjan läjityskentän ja
kalustosuojan rakentamiseen sekä Sammatin hautausmaan kompostointi- ja läjityskentän
rakentamiseen myönnetään 32000 euron lisämääräraha vuoden 2017 talousarvioon.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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64. VALTUUSTOALOITE PYHÄN LAURIN KIRKKOMAAN RAUTAISTEN
MUISTOMERKKIEN KUNNOSTAMINEN
ALOITE 2.10.2014
Pyhän Laurin hautausmaalla on vanhoja rautaisia muistomerkkejä, jotka ovat vuosien saatossa
kärsineet ja katkeilleet. Työväen kirkkoväki esittää, voitaisiinko vanhoja rautaisia
muistomerkkejä kunnostaa seurakunnan kustannuksella.
Työväen kirkkoväen psta Jari Väre.

Pyhän Laurin hautausmaalla olevien rautaisten muistomerkkien kunnostaminen 2.10.2014 §
37; on edelleen vireillä.
Pyhän Laurin kirkkomaalla toimitettuun hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyyn
liittyen tehdään keväällä 2017 katselmus, jossa kartoitetaan seurakunnalle palautuneista
haudoista ne, jotka katsotaan seurakunnan kustannuksella säilytettäviksi. Katselmus tehdään
yhdessä Kotiseutuyhdistyksen kanssa. Samalla voidaan kartoittaa kaikki haudat, joilla on
arvokkaita rautaisia muistomerkkejä.
Kartoitustyön tuloksena voisi olla mahdollista rekrytoida vapaaehtoisia muistomerkkien
kunnostajia vuodelle 2018 kunnostamaan niitä muistomerkkejä, joihin seurakunnan
toimivalta ulottuu.

Hautaustoimen päällikön esitys:
Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että aloite on käsitelty aloitteena loppuun. Kartoitustyön
valmistuttua vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaan tullaan esittämään riittävät
jatkotoimet.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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65. OIKAISUVAATIMUS KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSEEN MÄNTYNUMMEN
SEURAKUNTATALON JA METSOLAN SEURAKUNTAKODIN VESIKATTOJEN
MAALAUSURAKASTA
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 14.2.2017 § 26 Mäntynummen seurakuntatalon ja
Metsolan seurakuntakodin vesikattojen maalausurakkaa. Päätöksen mukaan kirkkoneuvosto
hylkäsi halvimman tarjouksen tehneen Kattomestarit Oy:n jättämän tarjouksen, koska sitä
pidettiin alihintaisena, ja päätti antaa maalaustyöt toiseksi halvimman tarjouksen tehneen
Maalausliike Tapio Lilja Ky:n tehtäväksi.
Kattomestareiden antama tarjous maalausurakasta oli 28 300 euroa ja Maalausliike Tapio
Lilja Ky:n tarjous 54 411,20 euroa. Muut tarjoukset olivat: Maalausliike Stelmacher & Poika
Oy, 60 264 euroa, ja Tmi Henry Thornberg, 65 286 euroa. Muihin tarjouksiin nähden
Kattomestareiden tarjous oli huomattavasti alhaisempi.
Ennen kirkkoneuvoston kokousta Kattomestareilta pyydettiin selvitystä siitä, miten tarjottuun
urakkahintaan oli päädytty. Selvityksessä pyydettiin erittelyä eri työvaiheiden suoritusajasta
ja kustannuksista sekä työntekijöiden palkka- ja matkakustannuksista. Selvitys toimitettiin
myöhässä, eikä se tuonut lisäselvyyttä asiaa.
Kattomestarit Oy on jättänyt kirkkoneuvostolle kirjallisen oikaisuvaatimuksen em.
päätökseen, joka koski Mäntynummen seurakuntatalon ja Metsolan seurakuntakodin
vesikattojen maalausurakkaa. Oikaisuvaatimus on saapunut 8.3.2017 eli säädetyn ajan
sisällä.
Oikaisuvaatimuksessa Kattomestarit esittää, että kirkkoneuvosto ottaisi Mäntynummen
seurakuntatalon ja Metsolan seurakuntakodin maalausurakan uudelleen käsittelyyn ja että
kirkkoneuvosto kumoaisi asiasta tehdyn päätöksen heidän oikaisuvaatimuksessa esittämiinsä
seikkoihin perustuen. Kattomestarit ei ole oikaisuvaatimuksessaan erityisesti perustellut
vaatimustaan (liite: oikaisuvaatimus), vaan vaatii uusintakäsittelyä esittämiensä seikkojen
perusteella. Kattomestarit toteaa, että heidän antamansa tarjous on heidän hintatasonsa
mukainen, täysin normaalilla hinnalla laskettu urakka.
Tilaajavastuulain mukaisesti tilaajan on varmistettava, että tarjouksen kohteena oleva urakka
voidaan toteuttaa tarjotulla hinnalla siten, että kaikki työhön liittyvät kustannukset ja
työturvallisuusnäkökohdat tulevat huomioiduiksi. Tehdyn selvityksen ja aikaisemmin
teetettyjen kattomaalausurakoiden sekä nyt saatujen tarjousten tietojen valossa voidaan
todeta, että kyseessä olevaa maalausurakkaa ei ole mahdollista toteuttaa annetulla hinnalla
tilaajavastuulakia noudattaen.
Kuten jo aiemmin on todettu, tarjoajalta pyydettiin lisäselvitystä urakkahinnan
laskentaperusteista. Vastaus myöhästyi annetusta aikarajasta, eikä siinä vastattu esitettyihin
kysymyksiin. Vastaisen varalle tulee myös mainita, että oikaisupyynnön laatijan käsitys
kohteen tuottamasta katteesta ja esitetyt tarvikkeiden hinnat eivät korreloi tosiseikkojen
kanssa.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

82

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

28.3.2017

§

Sivu

65

Huomioita voidaan kiinnittää myös siihen, että tarjouksen tehnyt yhtiö Kattomestarit Oy
Rakennusliike, jonka Y-tunnus on 2653050-1, on rekisteröity 17.11.2014 ja se on ollut
työantajarekisterissä 1.1.2015 lukien. Liikevaihto on ollut 2015 pienehkö, 737 000 euroa, ja
vain yksi tilinpäätös löytyy julkisista rekistereistä. Työntekijöitä on ilmoitettu olevan kuusi,
palkkamenot ovat olleet 159 000 euroa. Oikaisupyynnössä viitataan aikaisempiin
urakkakohteisiin referenssikohteina. Nämä referenssit ovat todennäköisesti Kattomestarit Oy
Rakennusyhtymän, Y-tunnus 1961600-8, aikaisempia kohteita. Viimeksi mainitun yhtiön
liikevaihto on aikaisempiin vuosiin verrattuna supistunut yli 80 % vuonna 2015, eikä
yrityksessä enää ollut töissä kuin yksi henkilö.
LIITE 3

Oikaisuvaatimus

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. todeta Kattomestarit Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen, joka kohdistuu
kirkkoneuvoston 14.2.2017 § 26 tekemään päätökseen Mäntynummen
seurakuntatalon ja Metsolan seurakuntakodin vesikattojen maalausurakasta.
2. päättää olla muuttamatta asiassa 14.2.2017 § 26 tekemäänsä päätöstä hylätä
Kattomestareiden tekemän tarjouksen, 28 300 euroa, alihintaisena.
3. että maalausurakka annetaan toiseksi halvimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan,
Maalausliike Tapio Lilja Ky:n tehtäväksi 54 411,20 euron hintaan.
Käsittely:
Keskustelun myötä kiinteistöpäällikkö päätti muuttaa päätösesitystä ja lisätä neljänneksi
kohdaksi, että kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöpäällikön solmimaan ja allekirjoittamaan
urakkasopimuksen ennen valitusajan päättymistä.
maalausurakkasopimussopimus allekirjoitetaan ennen valitusajan päättymistä.
1. todeta Kattomestarit Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen, joka kohdistuu
kirkkoneuvoston 14.2.2017 § 26 tekemään päätökseen Mäntynummen
seurakuntatalon ja Metsolan seurakuntakodin vesikattojen maalausurakasta.
2. päättää olla muuttamatta asiassa 14.2.2017 § 26 tekemäänsä päätöstä hylätä
Kattomestareiden tekemän tarjouksen, 28 300 euroa, alihintaisena.
3. että maalausurakka annetaan toiseksi halvimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan,
Maalausliike Tapio Lilja Ky:n tehtäväksi 54 411,20 euron hintaan
4. valtuuttaa kiinteistöpäällikön solmimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimuksen ennen
valitusajan päättymistä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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89. NUMMEN SEURAKUNTATALON SALIN LATTIAPINNOITTEEN UUSIMINEN
Talousarviossa on varattu 22 000 euron määräraha Nummen seurakuntatalon salin
lattiapinnoitteen uusimiseen.
Vanhan lattiapinnoitteen poistaminen joudutaan tekemään asbestipurkutyönä, koska
lattialaatta sisältää jonkin verran asbestikuituja.
Uudeksi lattiapäällysteeksi on valittu julkisten tilojen muovimatto.
Lattiapinnoitteen poistotyöstä on saatu tarjous jo aiemmin asbestikartoituksen tehneeltä
Asbestisaneeraus Kauko Lahdelma Oy:ltä (Lohja).
Maton asennustyöstä on saatu tarjous Bilto Oy:ltä (Lohja).
Ruokasalin osalle on tarkoitus asentaa uudet säilytyskaapit, joista on saatu tarjous Novillo
Oy:ltä (Lohja) seuraavasti:
-

vanhan laatoituksen ja liiman poistotyö

-

maton asennus pohjatöineen ja listoituksineen

-

ruokasalin säilytyskaapit

Hanke yhteensä

4 000 €
11 500 €
1 900 €
17 400 €

Lattian pinnoitetyö on tarkoitus toteuttaa huhtikuun puolenvälin jälkeen.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Nummen seurakuntatalon salin lattiapinnoitetyön edellä esitetyn
mukaisesti.
2. tilata
- pinnoitteiden poistotyön Asbestisaneeraus Kauko Lahdelma Oy:ltä hintaan
4 000 €.
- maton asennystyön Bilto Oy:ltä hintaan 11 500 €.
- kalusteet Novillo Oy:ltä hintaan 1 900 €,
- jolloin hankkeen kokonaishinnaksi tulee 17 400 €.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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66. 14. MÄÄRÄAIKAISEN JA OSA-AIKAISEN (60 %) RIPPIKOULU- JA
PERHETYÖNTEKIJÄN VIRAN TOIMIVUUDEN ARVOINTI
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 9.2.2016/§ 14 perustaa Lohjan seurakuntaan kolmen
vuoden määräaikaisen ja osa-aikainen (60 %) rippikoulu- ja perhetyöntekijän viran.
Kirkkoneuvosto valtuutettiin arvioimaan kokeilun toteutumista vuoden kuluttua ja
päättämään sen pohjalta jatkotoimista. Virkaa on hoitanut lastenohjaaja Katja Vesanen.
KV 9.2.2016, § 14
MÄÄRÄAIKAISEN (3 v.) JA OSA-AIKAISEN (60 %) RIPPIKOULU- JA PERHETYÖNTEKIJÄN VIRAN
PERUSTAMINEN
Kuluneen syksyn aikana kasvatuksen sektorilla on keskusteltu mahdollisuudesta perustaa Lohjan
seurakuntaan kokeiluluonteisesti kolmen vuoden määräaikainen ja osa-aikainen (60 %) rippikoulu- ja
perhetyöntekijän virka. Taustalla on kasvanut/kasvava resurssitarve rippikoulutyössä sekä
toimintaympäristön muutokset varhaiskasvatuksen työalalla, jotka tulevaisuudessa lisäävät tarvetta
suunata lastenohjaajien työpanosta perinteisen päiväkerhotyön ohella myös perheitä kokonaisuudessaan
palveleviin toimintamuotoihin.
Kokeilu antaisi mahdollisuuden saada rippikoulutyöhön tarvittavia lisäresursseja sekä samalla tarkastella
käytännössä perhetyöntekijän tehtävän soveltumista kasvatuksen kokonaiskenttään. Kyse on yksittäisestä
kokeilusta, jossa on otettu huomioon molempien työalojen työvoimatarve ja tehtävään siirrettävän
ominaisuudet ja tilanne.
Koska kyseessä on kokeilu, virka on tarkoituksenmukaista täyttää ensin yhdeksi vuodeksi, jonka jälkeen
järjestelyn toimivuutta arvioidaan osapuolten kesken ja päätetään jatkotoimista.
Rippikoulu- ja perhetyöntekijän määräaikaisesta virasta on laadittu tehtävänkuvaus, joka on esityslistan
liitteenä. Tehtävänkuvauksen mukaan rippikoulu- ja perhetyöntekijän keskeisenä tehtävänä on toimia
rippikoulutyöstä vastaavan papin apuna rippikoulujen käytännön järjestelyissä sekä opettajana 2-3
rippikoulussa vuodessa. Lisäksi tehtävänä on osallistua perhetyöhön ja päivähoitoyhteistyöhön.
Virkasuhde on tarkoituksenmukainen tehtävän sisällön ja hengellisen luonteen perusteella. Virkasuhde
mahdollistaa työajattomuuden, joka tuo joustavuutta leirityön sekä ilta- ja viikonlopputyön järjestelyihin.
Viran pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva kirkollinen tutkinto. Virka sijoittuu vaativuusryhmään
501 (peruspalkka 2.165,22 euroa/kk).
Peruste viran määräaikaisuudelle on muutokset toimintaympäristössä ja siitä aiheutuva toimintojen
uudelleenorganisointi.
Määräaikaisen, osa-aikaisen rippikoulu- ja perhetyöntekijä viran perustamista puoltavat seuraavat seikat:
 Rippikoulutyöstä vastaavan pastorin työaikaa kuluu vuoden aikana paljon rippikoulutyön hallinnollisiin

rutiinitehtäviin, joihin ei tarvita teologin koulutusta, näin ollen papin työaikaa vapautuisi rippikoulutyön
sisällön suunnitteluun ja myös kirkollisiin toimituksiin.
 Kirkon rippikoulutyössä on käynnistymässä Rippikoulusuunnitelma 2017 -prosessi, joka tähtää
rippikoulusuunnitelman uudistamiseen. Rippikoulutyöstä vastaava pappi osallistuu uudistukseen liittyvään
koulutukseen vuonna 2016 - 2017. Näin ollen papin työaikaa kuluu lähivuosina myös ko. uudistuksen
läpiviemiseen Lohjan seurakunnassa.
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 Toimintaympäristön muutokset ja taloustilanteen kiristyminen synnyttävät tarpeen lisätä tulevaisuudessa

työalojen välistä joustavuutta ja työntekijöiden liikkuvuutta yli työalarajojen. Varhaiskasvatuksen kenttä on
vuosi vuodelta tullut monipuolisemmaksi ja haasteellisemmaksi. Perinteisen päiväkerhotyön rinnalle on
tullut/tulossa entistä enemmän muita, koko perhettä palvelevia toimintamuotoja, jotka usein ajoittuvat
iltoihin ja viikonloppuihin. Kokeilu antaisi mahdollisuuden tarkastella laaja-alaisen perhetyöntekijän viran
tehtävien soveltumista varhaiskasvatuksen kenttään. Järjestely ei juurikaan lisää henkilöstökustannuksia,
koska virkaan siirtyisi talon sisältä lastenohjaaja Katja Vesanen. Vastaavan määräajan hän olisi työvapaalla
lastenohjaajan toimesta.
Asiasta on käyty useita keskusteluja, joissa mukana ovat olleet kirkkoherra Juhani Korte,
henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Elina Kaarto, vs. johtava
nuorisotyönohjaaja Mirja Luodes, rippikoulutyöstä vastaava pappi Horst Gripentrog sekä lastenohjaaja
Katja Vesanen. Lisäksi asia on ollut esillä nuorisotyön jaostossa. Katja Vesanen on antanut
suostumuksensa määräaikaiseen virkaan siirtymisestä.
Uuden viran perustamisesta päättää kirkkovaltuusto. Kirkkolain 9:3§:n mukaan päätöksen tekemiseen
vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet kaikista
kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa (määräenemmistö).
Lapsivaikutusten arviointi:
Päätöksellä pyritään entistä paremmin huomioimaan lapsiperheet ja kasvatustyö kokonaisuutena. Työ eriikäisten lasten- ja nuorten kanssa jatkuu, mutta tällä järjestelyllä vastattaisiin entistä paremmin tämän
hetken tilanteeseen ja haasteisiin sekä lapsiperheiden tarpeisiin.
LIITE 17 Tehtävänkuvaus
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. Lohjan seurakuntaan perustetaan kolmen vuoden määräaikainen ja osa-aikainen (60 %)
rippikoulu- ja perhetyöntekijän virka 1.3.2016 lukien
2. virka sijoitetaan vaativuusryhmään 501 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi määritellään 2.165,22
€/kk
3. kirkkoneuvosto valtuutetaan arvioimaan kokeilun toteutumista vuoden kuluttua ja päättämään sen
pohjalta jatkotoimista
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että
1. Lohjan seurakuntaan perustetaan kolmen vuoden määräaikainen ja osa-aikainen (60 %)
rippikoulu- ja perhetyöntekijän virka 1.3.2016 lukien
2. virka sijoitetaan vaativuusryhmään 501 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi määritellään 2.165,22
€/kk
3. kirkkoneuvosto valtuutetaan arvioimaan kokeilun toteutumista vuoden kuluttua ja päättämään
sen pohjalta jatkotoimista
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Viran toteutumisen arviointia varten henkilöstöpäällikkö on pyytänyt kirjalliset lausunnot
rippikoulutyöltä, varhaiskasvatukselta sekä virkaa hoitavalta Katja Vesaselta.
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Rippikoulutyön näkökulma (Horst Gripentrog):
”Rippikoulutyössä on paljon työtehtäviä, joihin ei tarvita välttämättä teologista
asiantuntemusta, mutta jotka pitää yhteisesti hoitaa (esim. bussien tilaus, jotka vievät
leirikeskuksiin ja hakevat sieltä pois yms.). Rippikoulutyön pastorina olen aikaisemmin
hoitanut yksin näitä moninaisia työtehtäviä ja niiden lisäksi olen hoitanut myös kaikki papille
kuuluvat työt. Kun Katja Vesanen tuli mukaan rippikoulutyöhön, hän on ollut todella
tervetullut apu tähän työhön. Katja on mm. hoitanut ensin yhteistyössä allekirjoittaneen
kanssa ja sitten jatkuvasti itsenäisemmin maanantain aamupäivän rippikoulutyön
päivystysajan, jolloin on mahdollista pyytää puhelimitse vaihtoja rippileirien välillä ja
tiedustella kaikista rippikoulutyöhön liittyvistä asioista. Katja on myös ollut mukana
valitsemassa osan hengellisistä kesätyöntekijöistä. Rippikoulutyön siirryttyä kuluvana
keväänä pastori Mirja Harhasen vastuulle, Katja Vesanen on ollut mukana tekemässä
kesätyöntekijöiden työvuorolistoja, valmistellut rippikoulutyön suunnittelupäivän sekä tehnyt
bussitilauksia rippileirejä varten.
Kokeilua kannattaa ilman muuta jatkaa, sillä Katja on nyt päässyt sisälle rippikoulutyöhön ja
siksi hänen työpanoksesta on tullut entistäkin arvokkaampi. Näin suuressa seurakunnassa
rippikoulujen järjestelytyöt eivät voi olla vain yhden ihmisen hoidettavana.”
Varhaiskasvatuksen näkökulma (Pia Silfverberg):

”Varhaiskasvatuksen näkökulmasta kokeilu on toiminut hyvin. Työresurssi on ollut joustava
ja olemme pystyneet käyttämään sitä hyvin erilaisissa tehtävissä. Viran monipuolisuus ja eri
työaloille jakaantuminen on myös toiminut esim. tiedonkulkua ja yhteistyötä edistävästi.
Katjan työpanosta on käytetty perhetyössä mm. iltaperhekerhoissa ja perhetapahtumissa
sekä omissa että kaupungin kanssa yhteisissä tapahtumissa. Kaupungin varhaiskasvatuksen
kanssa tehtävässä yhteistyössä Katja on myös ollut mukana. Siihen on kuulunut sekä
henkilöstölle järjestettyjä koulutustilaisuuksia että esim. kirkkovierailuja lapsiryhmille.
Meidän toivomuksemme on, että kokeilua jatketaan.”
Viranhaltijan näkökulma (Katja Vesanen):
”Minun arvioni on erittäin positiivinen. Olen tykännyt työskennellä eri tahojen kanssa. Työni
on monipuolista ja työajaton työ sopii minulle. Olen saanut mielestäni tehtyä molempia
tehtäväkenttiä tarpeiden mukaan. Haluan ehdottomasti jatkaa tätä jaettua virkaa
tulevaisuudessakin. Perhetyötä olen tehnyt mielelläni ja se vasta on ollutkin monipuolista.”
Yhteenvetona voidaan todeta, että kokemukset järjestelystä ovat hyvin positiiviset kaikkien
osapuolten näkökulmasta. Vuoden aikana on saatu positiivista käytännön kokemusta
työalarajat ylittävästä tehtäväkuvasta. Kokeilua on lausuntojen pohjalta perusteltua jatkaa
kolmen vuoden määräajan loppuun eli 28.2.2019 asti. Jatkon osalta tilannetta arvioidaan
vuoden 2019 toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Asian valmistelija: henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää jatkaa määräaikaista, osa-aikaista (60 %) rippikoulu- ja
perhetyöntekijän virkakokeilua siten, että Katja Vesanen hoitaa virkaa kolmen vuoden
määräajan loppuun eli 28.2.2019 asti.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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67. HENKILÖSTÖASIA
68. VARHAISEN PUHEEKSIOTTAMISEN TOIMINTAMALLIN PÄIVITTÄMINEN
Lohjan seurakunnassa on ollut käytössä Varhaisen puheeksiottamisen toimintamalli vuodesta
2011 lähtien. Toimintamalli ja siihen liittyvät lomakkeet on ollut syytä päivittää ajan tasalle.
Taustalla ovat muutokset lainsäädännössä sekä tarve edistää toimintamallin juurtumista
käytäntöön.
Varhaisen puheeksiottamisen toimintamalli on tärkeä väline työhyvinvoinnin johtamisessa.
Toimintamallissa on kuvattu yhtenäiset käytännöt, joilla työssä selviytymisen ja työn
sujumisen ongelmiin Lohjan seurakunnan kaikilla työpaikoilla tartutaan. Tavoitteena on
varmistaa, että mahdollisiin työntekoa, turvallisuutta tai työhyvinvointia uhkaaviin tekijöihin
puututaan seurakunnan työpaikolla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Mitä
varhaisemmassa vaiheessa ongelmiin puututaan, sitä helpompi ne on korjata.
Päivitetyssä toimintamallissa on selkiytetty eri toimijoiden rooleja ja vastuita. Erityisesti
työterveyshuollon roolia tärkeimpänä yhteistyökumppanina mallin toteuttamisessa on
tarkennettu. Lisäksi sairauspoissaolojen ilmoittamis- ja seurantakäytännöt on päivitetty.
Esimiesten rooli varhaisen puheeksiottamisen toimintamallin toteuttamisessa keskeinen.
Tarkoitus on kuluvan kevään aikana valmentaa esimiehiä toimintamallin mukaiseen
työkykyongelmien tunnistamiseen ja puheeksiottamiseen.
Päivitetty toimintamalli on käsitelty yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa
yhteistyötoimikunnan kokouksessa 14.2.2017. Mehiläisen työterveyshuolto on myös antanut
kommenttinsa malliin.
Varhaisen puheeksiottamisen toimintamalli toteuttaa osaltaan strategian painopistettä
Lähimmäinen rakkaaksi.
LIITE 4

Varhaisen puheeksiottamisen toimintamalli

Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Varhaisen puheeksiottamisen toimintamallin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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69. TYÖTERVEYSHUOLLON SOPIMUKSEN JATKAMINEN 31.5.2018 ASTI
Lohjan seurakunnalla on sopimus työterveyshuollon palveluista Mehiläinen Oy:n kanssa.
Sopimus on kilpailutettu viimeksi vuonna 2014 ja sen perusteella allekirjoitettu varsinainen
sopimuskausi on 1.6.2014 - 31.5.2017. Sopimusta on mahdollisuus jatkaa vielä kahdeksi
vuodeksi kilpailuttamatta.
Sopimuksessa ei ole mainintaa siitä, että sopimus jatkuisi automaattisesti 31.5.2017
päättyvän sopimuskauden kuluttua loppuun. Tästä johtuen sopimuksen jatkaminen on nyt
kirkkoneuvoston hyväksyttävänä.
Mehiläisen tarjoamien työterveyshuollon palvelujen tasoon ja toimivuuteen on oltu pääosin
tyytyväisiä. Palveluihin kuuluvat lakisääteisen ennaltaehkäisen toiminnan lisäksi myös
yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut sekä mahdollisuus erikoislääkärikonsultaatioon
työkyvyn arvioinnin yhteydessä. Lisäksi palveluihin kuuluu fysikaalista hoitoa (1-5
käyntiä/vuosi) sekä 1-3 konsultaatiokäyntiä työpsykologilla. Työterveyshuollon nettokulut
vuonna 2016 olivat 56.923 euroa. Kulut nousivat edellisestä vuodesta noin 7 %.
Mehiläisen työterveyshuollon seurakunnalle nimeämä tiimi vaihtui vuoden 2016 lopussa.
Uuden tiimin kanssa tavoitteena on muun muassa tiivistää entisestään työterveysyhteistyötä
sekä saada kustannusten painopistettä siirrettyä sairaanhoidosta (Kela II) entistä
selkeämmin ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon (Kela I).
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on päivitetty Mehiläisen kanssa helmikuussa 2017.
Samassa yhteydessä sovittiin, että nykyistä sopimusta jatketaan vuodella eteenpäin eli
1.6.2017 -31.5.2018 edellyttäen, että kirkkoneuvosto tekee asiasta myönteisen päätöksen.
Lisäaika sopimukselle on tarpeellinen, jotta kuluvan vuoden aikana nähdään, millaisia
vaikutuksia työterveyshuollon tiimin vaihtumisella on. Sopimuksen jatkamista toiselle
optiovuodelle arvioidaan vuoden 2018 alussa.
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä työterveyshuollon sopimuksen jatkamisen Mehiläinen Oy:n
kanssa ajalle 1.6.2017 - 31.5.2018.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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70. PALKKASIHTEERIN REKRYTOINNIN KÄYNNISTÄMINEN
Palkanlaskijan virka vapautuu 1.12.2017 lukien Gerd Hallénin eläkkeelle siirtymisen johdosta
(KN 14.2.2017/§14). Ennen eläkkeelle siirtymistään hän pitää vuosilomansa ja jää
käytännössä työstä pois lokakuun alussa.
Palkanlaskijan virkaan kuuluvien tehtävien hoitaminen edellyttää uuden työntekijän valintaa.
Rekrytointi on syytä käynnistää välittömästi, jotta perehdyttäminen saadaan hoidettua
huolellisesti nykyisen palkanlaskijan vielä työssä ollessa.
Seurakunnan palkkahallinnon päivittäiset tehtävät ovat muuttuneet merkittävästi Kirkon
palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen johdosta. Varsinaisesta palkanlaskennasta vastaa
Kirkon palvelukeskus. Paljon palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä on kuitenkin edelleen
seurakunnan hoidettavana.
Tehtävän sisällön muutoksesta johtuen perusteltua on muuttaa tehtävän nimike rekrytoinnin
yhteydessä. Tehtävän nykyistä sisältöä vastaa parhaiten palkkasihteerin tehtävänimike. Viran
tehtävät on myös tarkoituksenmukaista jatkossa hoitaa työsuhteisessa toimessa. Virkasuhde
on perusteltu vain tehtävissä, joissa käytetään julkista valtaa. Tämä tarkoittaa
hallintopäätösten tekemistä ja esittelyä. Palkkasihteerin tehtävään ei sisälly sellaista julkisen
vallan käyttöä, joka edellyttäisi virkasuhdetta.
Palkkasihteerin pääasiallisena tehtävänä on toimia palkkahallinnon yhteyshenkilönä Kirkon
palvelukeskukseen. Lisäksi palkkasihteeri hoitaa muita käytännön henkilöstö- ja
palvelussuhdeasioita. Esimiehenä toimii henkilöstöpäällikkö. Tehtävän sisällöstä käydyissä
keskusteluissa esille on tullut tarve laajentaa tulevaisuudessa tehtävän sisältöä myös
taloushallinnon puolelle, erityisesti kirjanpitoon liittyviin tehtäviin. Tavoitteena on turvata
riittävät henkilöstöresurssit ja vähentää taloushallinnon organisaation haavoittuvuutta (esim.
sijaisuudet).
Palkkasihteerin tehtävään soveltuva koulutus on merkonomin tai tradenomin tutkinto tai
muu soveltuva taloushallinnon koulutus. Tehtävässä menestyminen edellyttää aikaisempaa
kokemusta palkanlaskennasta, virka- ja työehtosopimusten tuntemusta sekä kehittymishalua
taloushallinnon tehtäviin. Erityisesti aikaisempi kokemus seurakunnallisesta tai kunnallisesta
palkanlaskennasta katsotaan eduksi.
Palkkasihteerin tehtävä sijoittuu vaativuusryhmään 501 ja tehtäväkohtainen peruspalkka on
2229,83 (vaativuusryhmän vähimmäispalkka 2179,63 € + vaativuusosa 50,20 €). Lisäksi
maksetaan aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnasta palkanosaa, jonka
suuruus on enintään 15 % peruspalkasta. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.
Rekrytointiprosessi suoritetaan huhti-toukokuun aikana siten, että valintapäätös voidaan
tehdä kirkkoneuvoston kokouksessa toukokuussa 16.5.2017. Tällöin uusi palkkasihteeri voisi
aloittaa tehtävässä viimeistään elokuun alussa.
Työhaastatteluja ja valintapäätöksen valmistelua varten on tarkoituksenmukaista perustaa
työryhmä, johon esitetään valittavaksi viranhaltijoista henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma ja
hallintojohtaja Tarja Virtanen sekä kaksi luottamushenkilöä.
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Palkkasihteerin tehtävänkuvaus

Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. käynnistää työsuhteisen palkkasihteerin rekrytointiprosessin
2. nimetä valintaa valmistelevaan työryhmään henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman,
hallintojohtaja Tarja Virtasen sekä kaksi luottamushenkilöä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1. käynnistää työsuhteisen palkkasihteerin rekrytointiprosessin
2. nimetä valintaa valmistelevaan työryhmään henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoman,
hallintojohtaja Tarja Virtasen sekä luottamushenkilöistä Paul Packalenin ja Jari
Väreen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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71. SIJOITUSASUNNON HANKKIMINEN HAUTAINHOITORAHASTOLLE
Hautainhoitorahaston omistama sijoitusasunto Virkkalassa myytiin hiljattain. Tästä kaupasta
saatu kauppasumma lisättynä määräaikaistalletuksesta on syytä sijoittaa edelleen, jotta
varoille voidaan saada tuottoa.
Hautainhoitorahaston sääntöjen 8 § mukaan hautainhoitorahastoa hoidetaan ja sen varat
sijoitetaan seurakunnan varainhoitosäännön määräysten mukaisesti.
Sijoitustarkoitukseen on etsitty Lohjan keskustan alueen kerrostalossa olevaa yksiötä tai
kaksiota sellaisesta taloyhtiössä, jossa perusasiat ja –remontit on hoidettu hyvin, eikä suuria
satsauksia ole tulossa ennakoimattomasti.
Asunto Oy Karnaistenkatu 43- nimisessä taloyhtiössä on myytävänä yksityishenkilön
omistama 47 m2 suuruinen, kaksi huonetta ja keittokomeron käsittävä asunto (C 38).
Hintakeskusteluissa on päädytty velattomaan kauppahintaan 90.000 €, joka on neliötä
kohden noin 1.915 €/m2. Osuus yhtiön lainoista on noin 12.900 €. Asunnon
keittiö/keittokomero vaatii korjaamista, jonka summittainen kustannusarvio
arvonlisäveroineen on noin 10.000 €. Hyvässä kunnossa olevan asunnon vuokran määrä
voisi asettua 13 €/m2 – tasolle, jolloin nettovuokraksi tulisi 415 €/kk, kun vastike ym menot
on katettu. Näillä perusteilla laskettuna tuotto olisi 4,5-5 %.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hankkia hautainhoitorahaston lukuun Asunto Oy Karnaistenkatu 43 – nimisen asuntoosakeyhtiön osakkeet nrot 2285-2331, jotka oikeuttavat 47 m2 suuruisen kaksi
huonetta ja keittokomeron käsittävän asunnon hallintaan
2. valtuuttaa hallintojohtajan solmimaan kauppakirjan, allekirjoittamaan sen,
vastaanottamaan osakekirjan ja suorittamaan kauppahinnan myyjälle sekä osuuden
yhtiön lainoista taloyhtiölle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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72. ALOITTEIDEN KÄSITTELY JA ETENEMINEN LOHJAN SEURAKUNNASSA
Kirkkovaltuustossa on tehty seuraavia aloitteita, joita on käsitelty eri yhteyksissä ja on syytä
todeta niiden eteneminen tai se, että ne on saatettu loppuun:

VALTUUSTOALOITE NETTI-TV

Netti tv valtuustoaloite
Esitämme että Lohjan Pyhän Laurin kirkkoon asennetaan kamerat Jumalanpalveluksen
välittämistä varten netitse seurakunnalle ja palvelulaitoksiin suorana lähetyksenä ja
samalla korjaantuu kirkossa pilarien aiheuttamat katvealueet.
Lohjalla 8.4.2014
Oikeisto ja keskiryhmien puolesta
Paul Packalen
Netti TV valtuustoaloite 8.4.2014 § 10; on käsitelty tiedotustoimikunnassa ja selvitetty
toteuttamisedellytyksiä, sekä kustannuksia. Aloitteen toteutuminen on vireillä.
Viestinnän toimikunta on asettanut netti-TV:n suoratoistomahdollisuuden yhdeksi
tavoitteeksi. Pyhän Laurin kirkkoon on suunnitteilla sähköistys, jonka yhteydessä tehdään
suoratoistoon mahdollistava kaapelointi. Tämän jälkeen suoratoistopalvelu voidaan aloittaa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että aloitteena asia on käsitelty loppuun, koska se
on seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitemassa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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73. VALTUUSTOALOITE EHKÄISEVÄSTÄ JA TAVOITTAVASTA NUORISOTYÖSTÄ
ALOITE 2.10.2014
Seurakunnan erityisnuorisotyöntekijä on aikoinaan osallistunut Kartsa päivystyksiin
perjantai-iltaisin ja juhlapyhinä ja tehnyt siten ehkäisevää nuorisotyötä. Samalla hän on
tavoittanut suuren joukon nuoria. Yli kymmeneen vuoteen seurakunnalla ei ole ollut tällaista
tavoittavaa nuorisotyötä enkä nytkään vastaavaa ehdota. Sen sijaan on tarvetta ehkäisevälle
ja tavoittavalle nuorisotyölle.
Nykyään nuoret viettävät vapaa-aikaansa hyvin hajallaan eri paikoissa ja osalla on paljon
harrastuksia. Heitä vaikeampaa tavoittaa ja ehkä saada nuorteniltoihin. Koulun (ala- ja
yläkoulun) kautta tämä kuitenkin helposti onnistuu. Vastaavan seikan on kaupungin
nuorisopalvelut huomanneet ja he ovat osallistuneet koulujen toimintaan, esimerkiksi
olemalla läsnä välitunneilla.
Tällä hetkellä koulu ja seurakunnan nuorisotyöntekijät tekevät kyllä yhteistyötä eli
nuorisotyöntekijät käyvät pitämässä aamunavauksia (keskusradion kautta) ja osallistuvat
joihinkin koulun tapahtumiin.
Mielestäni yhteistyötä pitäisi kuitenkin tiivistää ja luoda uusia yhteistyön muotoja, jotta
nuorisotyöntekijät tulisivat tutuiksi ala- ja yläkouluissa ja toisaalta nuorisotyö tavoittaisi
nuoria paremmin.
Lohjalla 2.10.2014 Katariina Nurmio

Ehkäisevää ja tavoittavaa nuorisotyötä koskeva aloite 2.10.2014 § 37, on edelleen vireillä
seuraavasti: seurakunta on avustanut Katupartio Kartsan toimintaa vuosittain. Luksian ja
Laurean kanssa on tehty yhteisösopimukset ja työntekijät vierailevat oppilaitoksissa sovitusti
ja säännöllisesti. Muiden koulujen osalta on pidetty yhteistyöneuvottelu eri koulujen
edustajien kanssa viimeksi 2017 maaliskuussa. Tarkoituksena on neuvotella Lohjan
kaupungin kasvatuksen edustajien kanssa perusyhteistyösopimus koulujen ja
varhaiskasvatuksen kanssa. Käytännön yhteistyötä koulujen kanssa tehdään viikoittain ja se
on nähty molempien kannalta rakentavana. Esimerkiksi äkillisissä kriisitilanteissa
seurakunnan työntekijöihin on otettu aktiivisesti yhteyttä ja työntekijät ovat näihin kutsuihin
vastanneet. Aktiivinen yhteistyö on nähty hyvänä mahdollisuutena, jota on syytä koko ajan
kehittää.
Johtava nuorityönohjaaja Eeva Liesilinna toteaa aloitteessa olevan tärkeänä huomiona ja
tavoitteena tiivistää koulujen ja seurakunnan välistä yhteistyötä, olla nuorten tavoitettavissa
ja näkyvissä kouluissa. Asia on olut ollut esillä seurakunnan nuorisotyöntekijöiden
keskuudessa. Kouluyhteistyötä ollaan tiivistämässä tulevaisuudessa, mutta rivien
kokoaminen vie aikansa, nykyinen tiimi on toiminut nyt vakinaisten virantäyttöjen myötä
vajaan vuoden.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Kaupungin nuorisotoimeen vertaaminen tuo esille epäsuhtaisuuden: kaupungilla on 27
nuorisotyöntekijää erilaisilla tehtävänkuvilla ja nimikkeillä - useat etsivässä nuorisotyössä - ja
seurakunnalla on 7 nuorisotyönohjaajan virkaa, näistä kolme nuorisotyössä joista yksi
johtavan virka, kaksi varhaisnuorisotyössä, yksi Nummella ja yksi ruotsinkielisessä työssä.
Kaupungin nuorisotoimessa puuttuu myös yksi merkittävä työllistäjä, rippikoulut, joita
seurakunnan nuorisotyönohjaajilla vähintään 2 vuodessa. Rippikoulutyöhön liittyvä
isoskoulutus ja esimerkiksi kerhonohjaajien koulutus ja työnohjaukset kuuluvat
tehtävänkuviin. Seurakunnallisen työn luonne ja tavoitteet ovat seurakunnan ja kaupungin
nuorisotyössä myös hieman erilaisia.
Kontaktien saaminen kouluissa todennäköisesti helpottaisi esim. vapaaehtoisten rekrytointia,
mutta mikä olisi toimivin ja ajan käytön suhteen tehokkain tapa kohdata nuoria, sitä vielä
nuortyönohjaajien keskuudessa mietitään.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että esitetyt asiat on saatettu aloitteena loppuun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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74. VAPAAEHTOISTOIMINTAA KOSKEVAT ALOITTEET
Vapaaehtoistoimintaa koskevia aloitteita on tehty useampia ja ne on tarkoituksenmukaista
käsitellä yhtenä kokonaisuutena:

Aloite 16.12.2015
Jäsen Kirsi Oksanen esitti Työväen kirkkoväen puolesta valtuustoaloitteen
Vapaaehtoistyön toimikunnan perustamisesta vuodelle 2015.
Aloitteen tavoitteena on lisätä eri toimialojen vapaaehtoistyön osuutta ja löytää uusia
toimintamuotoja.
Kirsi Oksanen - Työväen kirkkoväki
Aloite 9.12.2016
Sitoutumattomat yli rajojen –ryhmä ehdottaa, että Lohjan seurakunnassa
käynnistetään vapaaehtoistyön projekti, jonka aikana
 kartoitetaan vapaaehtoistyön tarve eri työaloilla


tarjotaan ihmisille mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön eri tavoin



suunnitellaan, miten hanke voidaan toteuttaa koordinoidusti



laaditaan vapaaehtoisista luettelo, jonka pohjalta ihmisiä voidaan kutsua työhön



nostetaan vapaaehtoistyön merkitystä esille



perustetaan ryhmä koordinoimaan vapaaehtoistyötä: mukana työntekijä sekä
vapaaehtoisia

o

Jäsen Kauko Pohjonen sitoutumattomat yli rajojen – valtuustoryhmän puolesta :

Jäsen Paul Packalén esitti aloitteeseen lisättäväksi ponnen, että kartoitetaan
yhteistyömahdollisuudet muiden vapaaehtoistyötä tekevien tahojen kanssa.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

28.3.2017

§

Sivu

74

100

Aloite 17.1.2017

Sitoutumattomat yli rajojen -ryhmä esittää kunnioittaen,
että Lohjan seurakunta liittyy niiden hiippakuntamme seurakuntien joukkoon,
jotka ovat mukana vapaaehtoistyo. fi-palvelussa sekä Kotimaanavussa ja ryhtyy
tarvittaviin valmisteluihin asian toteuttamiseksi.
Vapaaehtoistyo.fi -palvelu tarjoaa seurakuntalaisille mahdollisuuksia antaa aikaansa ja
osaamistaan yhteiseksi hyödyksi niin pitkäjänteisempää sitoutumista edellyttävissä
palvelutehtävissä kuin lyhyemmissä projekteissa. Aika, jota elämme, edellyttää nopeaa
reagointia. Kokemukset muualla Suomessa ovat osoittaneet, että tätä kautta ovat
myös monet nuoret sekä nuoret aikuiset löytäneet tiensä seurakunnan
vapaaehtoistyöhön.
Kotimaanapu puolestaan on erinomainen kanava tarjota konkreettista apua
seurakunnan alueella elävälle ihmisille ja perheille esimerkiksi sellaisia tarpeellisia
hankintoja varten, joihin heillä ei muuten olisi varaa.
Seurakuntien diakoniatyön mahdollisuudet antaa taloudellista apua ovat rajalliset.
Kotimaanapu tarjoaa väylän ja kanavan, jolla pienistä puroista voi syntyä suurta iloa
ja helpotusta seurakuntamme alueella elävien ihmisten arkeen.
Viime vuoden lopulla päätettiin lakkauttaa Palvelevan puhelimen toiminta Lohjalla.
Kirkkoneuvosto kävi vilkkaan lähetekeskustelun ja antoi evästykseksi
diakoniatyölle ohjeen keskittyä paikalliseen työhön
Tässä olisi yksi mahdollisuus valjastaa Palvelevan puhelimen toiminnan organisoinnista
ja toteuttamisesta vapautuvat voimavarat käyttöön.
Anna- Mari Kaskinen - sitoutumattomat yli rajojen
Vapaaehtoistyön toimikuntaa koskeva aloite 16.12.2014 § 54, edelleen vireillä, samaa asiaa
koskeva aloitteita on tehty myös 9.2.2016 § 16 ja 17.1.2017 § 16.
Lohjan seurakunnassa pyritty tilastoimaan vapaaehtoisia toimijoita, joita on noin 600
henkilöä. Osa erityisesti kantaseurakunnan vapaaehtoistoiminnasta tapahtuu yhteistyössä
Apuomena ry:n ja Laurentius –lähimmäispalvelun kanssa. Seurakunta on avustanut
Apuomenaa vuositasolla vuonna 2016 7.350 € summalla ja kuluvana toimintakaudella
talousarviomäärärahoista on suunnattu 7.250 €. Käytännön yhteisyö vapaaehtoisten
koordinoinnissa on tuottanut Apuomena ry:n toimintakertomuksen 2016 tilastojen mukaan 9
vapaaehtoista diakoniatyöhön ja mm yhteistyö Seniofoorumin ja Laurentius
lähimmäispalvelun kanssa vakiinnuttanut oman paikkansa toiminnassa. Seurakunnan
työntekijät tekevät näiden toimijoiden kanssa, mutta siitä oleva dokumentaatio vaatinee
jatkossa kehittämistä.
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Vapaaehtoistyö on vahvasti sidoksissa yksittäisiin seurakunnan työntekijöihin: eri kuorolaiset
muodostava yhden jumalanpalveluselämän merkittävimmistä vapaaehtoistyötä tekevien
ryhmistä, diakoniatyöntekijöillä, lähetyssihteerillä, nuorisotyönohjaajilla emännällä ovat omat
vapaaehtoistyöntekijöiden joukkonsa. Tämän lisäksi alue- ja kantaseurakunnan papistolla
ovat omat väärti ja ehtoollisavustajina toimivat vapaaehtoisensa. Aloitteiden tekijät ovat
aivan oikeassa, että näistä kaikista eri vapaaehtoistyömuodoissa toimivista seurakuntalaisista
ei ole yhteistä ja kattavaa rekisteriä.
Yhteisen vapaaehtoisten luettelon tai rekisterin ylläpito vaatii yhtäältä työntekijäresurssia ja
toisaalta myös tarkan määrittelyn nykyisen tietosuojasäännösten mukaan
rekisteriselosteineen. Tähän on olemassa, kuten aloitteiden tekijät esittävät, olemassa omat
tietokantaohjelmansa. Aloitteessa esitetty portaali vapaaehtoistyo.fi on yksi mahdollisuus.
Toinen mahdollisuus on hoitaa vastaavaa asiaa keväällä 2017 käyttöön otetun
toiminnanohjausjärjestelmään Katrinaan ”vapaaehtoispankki”-nimisen sovelluksen avulla,
joka on integroitu rajapintoineen seurakunnan varausjärjestelmään. Seurakunnan
työntekijäryhmistä diakoniatyöntekijät ovat tutustuneet vapaaehtoistyö.fi -portaaliin.
Kaikista vapaaehtoisista koostuvan rekisterin perustaminen on tarkoituksenmukaista tehdä
toisen ohjelman avulla, koska näin täytetään henkilörekisteri ja muut vaatimukset. Kuluvana
vuonna seurakunnassa otetaan käyttöön uusi ajanvarausjärjestelmä ja siihen kouluttaminen
ja perehdytyksineen on syytä tehdä ensin hyvin ja huolella. Samassa yhteydessä on syytä
ensin kartoittaa näiden kahden eri ohjelman edut ja haitat ennen hankintapäätöksen
tekemistä. Ennen ohjelmiston käyttöönottoa on myös selvitettävä, kumpi ohjelmista vastaa
parhaiten seurakunnan tarpeisiin ja samalla myös ne henkilöt, jotka vastaavat rekisterin
ylläpidosta ja tehtävä sen seurauksena tehtävänkuviin vastaavat muutokset.
Ohjelman hankinnan jälkeen voidaan tallentaa tiedot seurakunnan vapaaehtoisista
kattavasti, vasta tämän jälkeen voidaan tarkemmin analysoida siitä saatua tietoa ja
muodostaa kokonaisvaltainen käsitys, mihin tehtäviin vapaaehtoisia tarvitaan, jotta
toiminnassa osataan kysyä henkilöitä määriteltyihin tehtäviin. tämän myötä selviää myös se,
tarvitaanko vapaaehtoistyötä koordinoimaan tai kartoittamaan toimikunta selkeällä
toimeksiannolla.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Aloitteiden tekijät ovat tuoneet selkeästi esille sen, että seurakunnasamme on vapaaehtoisia
seurakuntalaisia, mutta selkeää kokonaisvaltaista käsitystä vapaaehtoistyöntekijöiden
tarpeista toimintaan ja tällä hetkellä toimivista vapaaehtoisista ei ole tällä hetkellä
saatavissa. Tähän tarpeeseen ja vapaaehtoistyön kehittämiseen on syytä hankkia toinen
sovelluksista. Ajallisesti sen hankinta ja käyttöönotto voidaan ottaa tavoitteeksi vuodelle
2018 edellyttäen, että myös viestinnän toimikunnan asettama tavoite seurakunnan ulkoisten
internet-sivujen sovellusalusta vaihtunut ”Lukkariin” ja otettu tuotantoon.

Kokouksessa päättettiin pitää neuvottelutauko 19.50-20.00.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle,
1. että aloitteet seurakunnan vapaaehtoistyöstä ovat edelleen vireillä ja
2. kirkkovaltuusto merkitsee tämän hetkisen tilanteen tiedoksi

Käsittely:
Käytiin vilkas keskustelu. Keskustelun päätteeksi kirkkoherra teki muutetun päätösesityksen.
Päätösesityksen kolmanneksi kohdaksi lisätään, että kirkkoneuvosto antaa palvelun
toimikunnalle tehtäväksi kartoittaa Vapaaehtoistyö.fi tai Katriina-sovelluksen käyttämisen
vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin tukena.
Kirkkoneuvoston päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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75. VALTUUSTOALOITE SEURAKUNTALEHTI LOHKAREEN ILMESTYMINEN
Aloite 31.5.2016
Seurakuntalehti Lohkareen ilmestymisen jatkuminen neljä kertaa vuodessa,
uuden strategian pohjalta, uuden toimituskunnan tuella
Lohjan seurakunnan uuteen strategiaan on kirjattu visioksi lause:
Kaikki on kutsuttu seurakunnan yhteyteen.
Tänä aikana kutsumiseen tarvitaan monia väyliä.
Yksi tärkeä väylä on seurakuntamme oma lehti, Lohkare, jonka tulevaisuus on nyt avoinna, kun
aikaisempi sopimus Kotimaa Oy:n kanssa, ja samalla toimituspäällikön tehtävä, päättyy tämän
vuoden loppuun mennessä ja lehden jatkumista varten etsitään uusia, kustannustehokkaita
vaihtoehtoja.
Sitoutumattomat yli rajojen -valtuustoryhmä esittää kunnioittaen, että sopimuksen päätyttyä
seurakuntamme edelleen jatkaa printtilehden julkaisemista neljä kertaa vuodessa. Esitämme,
että lehteä ja sen toimitustapaa aletaan määrätietoisesti kehittää seuraavat näkökohdat
mielessä pitäen:
1. Lohkare on selkeästi paikallinen seurakuntalehti, jossa päätavoitteena on,
strategiamme vision mukaisesti, kutsua kaikkia alueen ihmisiä kotiseurakunnan
yhteyteen.
- kertomalla heille mikä seurakunta on ja mitä se voi ihmisille tarjota
- kutsumalla heitä messuihin, tapahtumiin ja eri-ikäisille suunnattuihin toimintamuotoihin ja
vapaaehtoistehtäviin
- esittelemällä työntekijöitä ja seurakuntalaisia ja kertomalla, mitä seurakunta heille merkitsee
- ottamalla huomioon seurakuntamme eri alueet ja niiden omaleimainen seurakuntaelämä
- tukemalla kotien hengellistä elämää ja kristillistä kasvatusta
2. Seurakuntamme uuteen strategiaan on kirjattu lause: Kannustamme jokaista
seurakunnan jäsentä vastuuseen. Esitämme, että Lohkaretta varten perustetaan
päätoimittajan ja tiedotussihteerin avuksi uusi, laajapohjainen toimituskunta.
Toimituskuntaan kootaan edustajia kiinnostuksen ja osaamisen mukaan, työaloilta,
alueseurakunnista ja seurakuntalaisista. Nuorisotyössä on nyt uusia resursseja, joilla on
osaamista ja innostusta tiedotustoiminnan osalta, ja jotka on tärkeä ottaa mukaan
suunnitteluun ja toteutukseen.
Anna-Mari Kaskinen Lohjan seurakunnan Sitoutumattomat yli rajojen

31.5.2016 § 30 tehty aloite on toteutunut ja vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa ja
talousarviossa on varattu määräraha seurakuntalehti Lohkareen ilmestymistä varten neljä
kertaa vuodessa. Kirkkoneuvosto määritelleessään viestinnän toimikunnan kokoonpanoa on
huomioinut se, että toimikunnan toimeksiannon ja jäsenten valinnan myötä myös
toimituskunta-ajatus toteutuu.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuustoaloite toteutuu toimintavuonna 2017
ja aloite katsotaan käsitellyksi loppuun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

28.3.2017

76. VALTUUSTOALOITE
LOHJALLA

VIIKKOMESSUN

§

Sivu

76

JÄRJESTÄMINEN

104
SÄÄNNÖLLISESTI

Aloite 13.12.2016 § 60
Ehdotan, että selvitetään tarve viikkomessun järjestämiseen säännöllisesti Lohjalla.
Kaisa Aarnio
Työntekijöiden keskuudessa tiedostettiin se tosiasia, että keskiviikkoiltasin pidetyt
viikkomessut eivät saaneet tulijoita kirkkoon. Operatiivisen toiminnan ja kokemusten pohjalta
päädyttiin siihen lopputulokseen, ettei niitä kannata kyseisessä muodossa jatkaa. Oli syytä
kehittää muita toimintamalleja. Vaihtoehtoinen toiminta on saanut selkeästi erilaisia ja eriikäisiä seurannan jäseniä tulemaan joko kirkkoon tai seurakuntakeskukseen torstai-iltaisin.
Kuukauden torstait toteutetaan eri teemoilla, joilla saadaan sekä kattavammin että
runsaslukuisemmin seurakunnan jäseniä tilaisuuksiin. Näitä ovat Toivon messu, Teologinen
opintopiiri, nuorten messu ja Sanan ja rukouksen illat. Joka torstai on Pyhän Laurin kirkossa
tai seurakuntakeskuksessa jokin tapahtuma. Tilaisuuksissa käy kiitettävästi seurakuntalaisia.
Toivon messuissa on myös lastenhoito järjestettynä. Kuvatussa viikkotoiminnassa toteutuu
myös ajatus viikkomessusta kolme kertaa kuukaudessa ja se tapahtuu säännöllisesti.
Papiston ja kanttorin kokouksessa asia oli esillä ja siellä todettiin, että
Jumalanpalveluselämän perustoimintokuvaus on prosessissa. Siitä pyritään tekemään aikaa
kestävä. Edellä mainittua toimintaa on pyritty kehittämään yhdessä seurakuntalaisten kanssa
ja osassa näissä toiminnoissa toteuttajina ja vastuunkantajina on aktiivinen vapaaehtoisten
joukko. Nykyiset eri toimintamuodot toteuttavat paremmin seurakunnan hyväksyttyä
strategiaa ja aikaisempiin viikkomessuihin palaaminen johtaisi jonkun edellä kuvatuista
toimintojen karsimiseen tai vähentämiseen. Keskiviikkoiltojen viikkomessuihin osallistui alle
kymmenen seurakuntalaista ja näihin tilaisuuksiin osallistuu vaihtelevasti yli 30
parhaimmillaan noin 60 seurakuntalaista.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että selvitystyö säännöllisen viikkomessutoiminnan
osalta on tehty ja aloite on käsitelty loppuun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

28.3.2017
14.3.2017

§

Sivu
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36
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77. 36. LOHJAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2016
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. Tänä vuonna poikkeuksellisesti tilintarkastus tapahtuu niin ajoissa, että tähän
kirkkoneuvoston käsittelyyn ei ole saatavilla aivan lopullisia lukuja. Ne ovat valmiina ennen
tarkastusta.
Tilintarkastuksen jälkeen kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuusto
päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä viimeistään
kesäkuun loppuun mennessä.
Lohjan seurakunnan tilinpäätöksen 2016 laadinnassa on noudatettu kirkkohallituksen ohjeita.
Ryhmittely on Kirkon palvelukeskuksen ohjeistuksen mukainen.
Toteutunut vuosikate 935.740,25 € on parempi kuin talousarviossa ennustettiin.
Vuosikatteen selvän eron talousarvioon selittävinä tekijöinä ovat vaihtotraktorin myynti,
arvioitua suuremmat toimintatuotot ja säästöt toimintakuluissa.
Poistojen jälkeen muodostui tilikauden tulokseksi 360.096,83 €.
Poistoeron vähennyksen jälkeen tuli tilikauden ylijäämäksi 417.080,74 €.
Vuosikate, riittää poistojen, 575.643,42
loppusummaksi muodostui 21.534.592,01 €.

€

kattamiseen.

Seurakunnan

taseen

Tuloslaskelman ulkoiset toimintatuotot ovat 1.057.235,13 € ja ulkoiset toimintakulut 8.747.724,71 €.
Hautainhoitorahaston ylijäämä oli 43.148,64 € ja taseen loppusumma 1.541.056,28 €.
Tilintarkastus on suoritettu 9.-10.3.2017 eikä se antanut aihetta kuin pieniin teknisiin
tarkistuksiin.
LIITE

6

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 (tasekirja 2016)
(erillisenä paperiliitteenä )

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

28.3.2017
14.3.2017

§

Sivu
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Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. allekirjoittaa Lohjan seurakunnan vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
sekä
2. valtuuttaa hallintojohtajan tekemään mahdolliset tekniset muutokset sekä
toimintakertomukseen että tilinpäätökseen mikäli siihen olisi aihetta. Mahdolliset
muutokset tuodaan tiedoksi kirkkoneuvostolle ennen valtuustonkäsittelyä.
3. esittää, että tilikauden tulos 417.080,74 € siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämä
– tilille
4. saattaa tasekirjan toimintakertomuksineen tilintarkastusmerkinnän jälkeen
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja vastuuvapauden myöntämistä varten.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

§

28.3.2017

Sivu
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78. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 2/2017
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista
28.2.2017 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella ja
menot plussalla.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 10,7 % ja toimintakulujen osalta
13,5 %. Verotulojen toteutuma helmikuun loppuun on 18,9 %. Kipa sulkee kirjanpidon
kauden seuraavan kuukauden 10. päivä, joten vuosikatteeseen asti luvut ovat valmiit.
Palvelukeskus toimittaa edellisen kuun lopulliset raportit seuraavan kuukauden 20. päivä.
Helmikuun lopulliset raportit ovat siis käytettävänä meillä maaliskuun 20. päivä. Tällöin
raporteissa on laskettu myös poistot. Kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä lopulliset
raportit ovat nyt siis valmistuneet ja ne julkaistaan luottamushenkilöiden intran sivuilla
ennen kokousta.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto helmikuun osalta on 903.629 euroa.
Yhteisöveroja on kertynyt vielä edellisiltä vuosilta helmikuussa tilitettäväksi 9.553 euroa.
Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on kirkollisverotuotoissa lisäystä 0,1 %.
Uutena tulosteena esitetään pylväsmuodossa kirkollisverotulojen kertymä kuluvalta vuodelta
ja kahdelta edelliseltä vuodelta. Maaliskuun verotulotieto on saatavilla 23.3., joten myös
tämä taulukko päivitetään ennen kokousta.
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 7 Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä
Taulukko kirkollisverotulot kuukausittain
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 2/2017.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

28.3.2017

§
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79. AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN APUOMENA RY:N / LAURENTIUSLÄHIMMÄISPALVELUN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOORDINAATTORIN
PALKKAUSKUSTANNUKSIIN VUODELLE 2017
Apuomena ry. on toimittanut kirkkoneuvostolle 8.11.2016 päivätyn avustusanomuksen, jossa
yhdistys anoo Lohjan seurakunnalta 10.000 euron avustusta vuodelle 2017.
Avustusmääräraha käytetään Laurentius-lähimmäispalvelun koordinaattorin palkkaukseen.
Yhdistys on toimittanut 14.3.2017 yhdistyksen tilinpäätöksen
Lohjan seurakunta on myöntänyt vuosittaista toiminta-avustusta Apuomena ry:n puitteissa
toimivan Laurentius -lähimmäispalvelun toiminnan rahoittamiseen vuodesta
2007
alkaen. Vuosina 2009 – 2013 avustussumma on ollut 10.000 € /vuosi. Vuoden 2014
talousarvoissa määrärahoja supistettiin seurakunnan taloustilanteen tiukkenemisen johdosta.
Vuoden 2016 myönnetty avustus oli 7.250 €.
Vuoden 2017 budjettia laadittaessa Apuomenan toiminta-avustukseen on varattu 7.350
euron määräraha, koska kulusäästöjen tavoite oli – 2 %:ia. Apuomenan määrärahavaraus
sisältyy Lohjan seurakunnan diakoniatyön kustannuspaikan 1012410000 kulutilin varaukseen
489000 - muut tuet ja avustukset. Seuraavan toimintakauden suunnittelussa on syytä
harkita kustannuspaikan vaihtoa, koska kyseisen kulutiliä käytetään Kirkon diakoniarahaston
kanssa toimimiseen.
Apuomena ry:n avustushakemus on otettu Lohjan seurakunnan yleiseen avustuksien
myöntämisprosessiin mukaan 2012 alkaen. Aiemmin avustuksen myöntämisestä on päätetty
diakoniatyön työalalla.
LIITTEET 8 Apuomena ry/ Laurentius -lähimmäispalvelun vuoden 2017
toimintaa koskeva avustusanomus
Apuomenan vuosisuunnitelma vuodelle 2017
Apuomena ry:n tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016
Ray:lle kohdennettu toiminta-avustushakemus
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. myöntää Apuomena ry/ Laurentius -lähimmäispalvelun toimintaan 7.250 €
avustuksen vuodelle 2017
2. valtuuttaa taloustoimiston suorittamaan avustuksen maksatuksen avustuspäätöksen
tultua lainvoimaiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

28.3.2017
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80. SEURAKUNNAN JÄSEN HANNU LAASION ALOITE

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 merimieskirk-koon.
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
Seurakunnan jäsen Hannu Laasio on jättänyt edellä esitetyn aloitteen liittyen seurakunnan
talousarviomäärärahojen kohdentamiseen Merimieskirkon työssä Hampurin merimieskirkolle.
Kirkkoherra on ollut yhteydessä Merimieskirkon varainhankinnasta vastaavaan päällikköön
Jaakko Laasioon. Hänen mukaan Merimieskirkon osalta talousarvioavustuksen
kohdentaminen Hampurin merimieskirkon toiminnan hyväksi ei ole estettä. Hänen mukaan
nykyisin avustusten antajien ja lahjoittajien toimintamalli on edennyt aloitteen kaltaiseen
suuntaan.
Aloitteesta on hyvä käydä kirkkoneuvostossa lähetekeskustelu. On todennäköistä, että osalla
seurakuntalaisista on hyvät ja lämpimät suhteet Hampurin merimieskirkkoon. Toisaalta,
osalla puolestaan nämä suhteet ovat muodostuneet Rotterdamin merimieskirkkoon, koska
seurakunnassamme toiminut pastori toimi tällä hetkellä Rotterdamissa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy aloitteesta lähetekeskustelun.
Käsittely:
Käytiin vilkas keskustelu. Keskustelun päätteeksi kirkkoneuvosto antoi evästykseksi
kirkkoherralle, että Merimieskirkon avustus kohdennetaan Hampurin Merimieskirkolle 2/3 ja
Rotterdamin Merimieskirkolle 1/3.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

28.3.2017

§

Sivu
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81. VIESTINTÄTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN VUOSIKSI 2017-2018
Lohjan seurakunnassa on toiminut viestinnäntoimikunta vuodesta 2013 ja kirkkoneuvostossa
käytiin 28.2.2017 § 51 vilkas keskustelu toimikunnista ja sen perusteella viestinnän
toimikunnan työskentelyä on hyvä jatkaa. Tehtäväksi antoa on hyvä täsmentää ja tältä
pohjalta toimikunnan tehtävä on hyvä valmistella perustoimintakuvaus ja toimikunta myös
valitsee keskuudestaan ja muista viestinnästä kiinnostuneita seurakuntalaisia seurakuntalehti
Lohkaretta varten toimituskunnan joko kutakin ilmestyvää lehteä erikseen tai pidemmäksi
aikaa. Toimikunta vapautetaan laatimasta toimintasuunnitelmat ja – kertomukset.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää perustaa viestinnäntoimikunnan vuosiksi 2017-2018 seuraavasti:
1. valitsee kirkkoneuvoston jäsenen puheenjohtajaksi ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen,
2. valitsee enintään kahdeksan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet,
3. pyytää kutakin alueneuvostoa nimeämään oman jäsenensä ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen harkintansa mukaan ja ilmoittamaan valinnasta
kirkkoneuvostolle
4. antaa toimikunnalle tehtäväksi seurakunnan viestinnän perustoimintakuvauksen
tekemisen vuoden 2017 aikana,
5. antaa toimikunnalle tehtäväksi nimetä keskuudestaan ja seurakunnan aktiiveista
seurakuntalehti Lohkareelle vastuuryhmän toimituskunnaksi suunnittelemaan ja
toteuttamaan lehteä,
6. toimikunnan tehtävänä on lisäksi miettiä: ”Miten kannamme vastuuta vuoden
2018 yhteisvastuukeräyksestä?”,
7. tekee esityksen toimikunnan tulevaisuudesta ja
8. toimikunnan sihteerinä toimii työntekijä, joka toimittaa toimikunnan muistion
kirkkoneuvoston tietoon viimeistään viisi päivää kokouksen jälkeen
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti perustaa viestintätoimikunnan vuosiksi 2017-2018
seuraavasti ja
1. valita puheenjohtajaksi Simo Jouhen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Päivi
Haapalan
2. valita jäseniksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
Alli Brummer, varajäsen Tuula Tuominen
Anna-Mari Kaskinen, varajäsen Birgitta Silvennoinen
Terho Tikkanen, varajäsen Markus Karhunsaari
Terttu Louhikoski-Alasuutari, varajäsen Kaarina Gabrielsson
Miika Lepokallio, varajäsen Uolevi Viita
Kirsi Oksanen, varajäsen Hilkka Ranta
Eila Laxen, varajäsen Maija Jalola
3. pyytää kutakin alueneuvostoa nimeämään oman jäsenensä ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen harkintansa mukaan ja ilmoittamaan valinnasta
kirkkoneuvostolle
4. antaa toimikunnalle tehtäväksi seurakunnan viestinnän perustoimintakuvauksen
tekemisen vuoden 2017 aikana,
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

28.3.2017
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5. antaa toimikunnalle tehtäväksi nimetä keskuudestaan ja seurakunnan aktiiveista
seurakuntalehti Lohkareelle vastuuryhmän toimituskunnaksi suunnittelemaan ja
toteuttamaan lehteä,
6. ja lisäksi miettiä: ”Miten kannamme vastuuta vuoden 2018
yhteisvastuukeräyksestä?”,
7. tehdä esitys toimikunnan tulevaisuudesta ja
8. pyytää toimikuntaa valitsemaan sihteeriksi työntekijän, joka toimittaa toimikunnan
muistion kirkkoneuvoston tietoon viimeistään viisi päivää kokouksen jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

28.3.2017
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82. KASVATUKSENTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN VUOSIKSI 2017-2018
Lohjan seurakunnassa on toiminut kasvatuksentoimikunta vuodesta 2013 ja
kirkkoneuvostossa käytiin 28.2.2017 § 51 vilkas keskustelu toimikunnista ja sen perusteella
kasvatuksen toimikunnan työskentelyä on hyvä jatkaa. Tehtäväksi antoa on hyvä täsmentää
ja tältä pohjalta toimikunnan tehtävä on hyvä valmistella perustoimintakuvaus ja miettiä
toimikunnan tulevaisuutta muutenkin. Toimikunta vapautetaan laatimasta
toimintasuunnitelmat ja – kertomukset.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää perustaa kasvatuksentoimikunnan vuosiksi 2017-2018 seuraavasti:
1. valitsee kirkkoneuvoston jäsenen puheenjohtajaksi ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen,
2. valitsee enintään kahdeksan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet,
3. pyytää kutakin alueneuvostoa nimeämään oman jäsenensä ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen harkintansa mukaan ja ilmoittamaan valinnasta
kirkkoneuvostolle
4. antaa toimikunnalle tehtäväksi seurakunnan kasvatuksen perustoimintakuvauksen
tekemisen vuoden 2017 aikana,
5. toimikunnan tehtävänä on lisäksi miettiä: ”Miten kannamme vastuuta vuoden 2018
Yhteisvastuukeräyksestä?”,
6. tekee esityksen toimikunnan tulevaisuudesta ja
7. toimikunnan sihteerinä toimii työntekijä, joka toimittaa toimikunnan muistion
kirkkoneuvoston tietoon viimeistään viisi päivää kokouksen jälkeen
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti perustaa kasvatuksen toimikunnan vuosiksi 2017-2018
seuraavasti ja
1. valita puheenjohtajaksi Saila Sutisen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Birgitta Piipon
2. valita jäseniksi ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi
Markku Piirilä, varajäsen Heikki Jauhiainen
Anna Kivinen, varajäsen Hanna-Liisa Sagoo
Kauko Pohjonen, varajäsen Olli Laurila
Aino Vaaranmaa, varajäsen Sari Korte
Veera Ruti, varajäsen Päivi Haapala
Minna Eräketo, varajäsen Tuula Niemi
Jaakko Heino, varajäsen Aimo Perälä
3. pyytää kutakin alueneuvostoa nimeämään oman jäsenensä ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen harkintansa mukaan ja ilmoittamaan valinnasta
kirkkoneuvostolle
4. antaa toimikunnalle tehtäväksi seurakunnan kasvatuksen perustoimintakuvauksen
tekemisen vuoden 2017 aikana,
5. ja lisäksi miettiä: ”Miten kannamme vastuuta vuoden 2018
Yhteisvastuukeräyksestä?”,
6. tehdä esitys toimikunnan tulevaisuudesta ja
7. pyytää toimikunnan valitsemaan sihteeriksi työntekijän, joka toimittaa toimikunnan
muistion kirkkoneuvoston tietoon viimeistään viisi päivää kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu
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83. JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKITOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN VUOSIKSI
2017-2018
Lohjan seurakunnassa on toiminut jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta vuodesta 2013 ja
kirkkoneuvostossa käytiin 28.2.2017 § 51 vilkas keskustelu toimikunnista ja sen perusteella
toimikunnan työskentelyä on hyvä jatkaa. Tehtäväksi antoa on hyvä täsmentää ja tältä
pohjalta toimikunnan tehtävä on hyvä valmistella perustoimintakuvaus ja miettiä
toimikunnan tulevaisuutta muutenkin. Toimikunta vapautetaan laatimasta
toimintasuunnitelmat ja – kertomukset.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää perustaa jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunnan vuosiksi 20172018 seuraavasti:
1. valitsee kirkkoneuvoston jäsenen puheenjohtajaksi ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen,
2. valitsee enintään kahdeksan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet,
3. pyytää kutakin alueneuvostoa nimeämään oman jäsenensä ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen harkintansa mukaan ja ilmoittamaan valinnasta
kirkkoneuvostolle
4. antaa toimikunnalle tehtäväksi seurakunnan jumalanpalvelus- ja
musiikkitoiminnan perustoimintakuvauksen tekemisen vuoden 2017 aikana,
6. toimikunnan tehtävänä on lisäksi miettiä: ”Miten kannamme vastuuta vuoden
2018 Yhteisvastuukeräyksestä?”,
7. tekee esityksen toimikunnan tulevaisuudesta ja
8. toimikunnan sihteerinä toimii työntekijä, joka toimittaa toimikunnan muistion
kirkkoneuvoston tietoon viimeistään viisi päivää kokouksen jälkeen
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti perustaa jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunta vuosiksi
2017-2018 seuraavasti ja
1. valita puheenjohtajaksi Esa Sohlbergin ja hänelle henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Sari Korte,
2. valita jäseniksi ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi
Tuula Tuominen, varajäsen Anneli Suhonen-Laakso
Timo Ruoho, varajäsen Simo Jouhi
Maija Jalola, varajäsen Lea Sornikivi
Hilkka Ranta, varajäsen Terttu Kautinen
Uolevi Viita, varajäsen Mika Eskola
Matti Lehtinen, varajäsen Heimo Yrjönsalo
Minna Välimäki, varajäsen Johanna Backman
3. pyytää kutakin alueneuvostoa nimeämään oman jäsenensä ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen harkintansa mukaan ja ilmoittamaan valinnasta
kirkkoneuvostolle
4. antaa toimikunnalle tehtäväksi seurakunnan jumalanpalvelus- ja
musiikkitoiminnan perustoimintakuvauksen tekemisen vuoden 2017 aikana,
6. ja lisäksi lisäksi miettiä: ”Miten kannamme vastuuta vuoden 2018
Yhteisvastuukeräyksestä?”,
7. tehdä esitys toimikunnan tulevaisuudesta ja
8. pyytää toimikuntaa valitsemaan sihteeriksi työntekijän, joka toimittaa
toimikunnan muistion kirkkoneuvoston tietoon viimeistään viisi päivää
kokouksen jälkeen.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

28.3.2017
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Sivu
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84. PALVELUNTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN VUOSIKSI 2017-2018
Lohjan seurakunnassa on toiminut palveluntoimikunta vuodesta 2013 ja kirkkoneuvostossa
käytiin 28.2.2017 § 51 vilkas keskustelu toimikunnista ja sen perusteella
palveluntoimikunnan työskentelyä on hyvä jatkaa. Tehtäväksi antoa on hyvä täsmentää ja
tältä pohjalta toimikunnan tehtävä on hyvä valmistella perustoimintakuvaus ja miettiä
toimikunnan tulevaisuutta muutenkin. Toimikunta vapautetaan laatimasta
toimintasuunnitelmat ja – kertomukset.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää perustaa palvelun toimikunnan vuosiksi 2017-2018 seuraavasti:
1. valitsee kirkkoneuvoston jäsenen puheenjohtajaksi ja hänelle henkilökohtaisen
varajäsenen,
2. valitsee enintään kahdeksan jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet,
3. pyytää kutakin alueneuvostoa nimeämään oman jäsenensä ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen harkintansa mukaan ja ilmoittamaan valinnasta
kirkkoneuvostolle
4. antaa toimikunnalle tehtäväksi seurakunnan ensin palvelun
perustoimintakuvauksen ja sen jälkeen toimikunnan muiden vastuualueiden
perustoimintakuvaukset tekemisen vuoden 2017 aikana,
6. toimikunnan tehtävänä on lisäksi miettiä: ”Miten kannamme vastuuta vuoden
2018 Yhteisvastuukeräyksestä?”,
7. tekee esityksen toimikunnan tulevaisuudesta ja
8. toimikunnan sihteerinä toimii työntekijä, joka toimittaa toimikunnan muistion
kirkkoneuvoston tietoon viimeistään viisi päivää kokouksen jälkeen
Käsittely:
Kirkkoherra lisäsi päätösesitykseen kohdan 9
9. antaa toimikunnalle tehtäväksi kartoittaa Vapaaehtoistyö.fi -sovelluksen tai
Katriina-sovelluksen käyttämisen vapaaehtoistyön koordinoinnin tukena.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti perustaa palvelun toimikunnan vuosiksi 2017-2018
seuraavasti ja
1. valita puheenjohtajaksi Lea Sornikiven ja hänelle henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Helinä Kujansuun,
2. valita jäseniksi ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi,
Antti Pihakari, varajäsen Heimo Yrjönsalo
Inkeri Kangas, varajäsen Riitta Luhtala
Aimo Perälä, varajäsen Mika Eskola
Leena Saari, varajäsen Kristiina Mikkonen,
Simo Jouhi, varajäsen Leo Muukkonen
Seppo Iivonen, varajäsen Jarko Jokinen
Anneli Suhonen-Laakso, varajäsen Sari Korte
3. pyytää kutakin alueneuvostoa nimeämään oman jäsenensä ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen harkintansa mukaan ja ilmoittamaan valinnasta
kirkkoneuvostolle
4. antaa toimikunnalle tehtäväksi seurakunnan ensin palvelun
perustoimintakuvauksen ja sen jälkeen toimikunnan muiden vastuualueiden
perustoimintakuvaukset tekemisen vuoden 2017 aikana,
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
6.
7.
8.
9.
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ja lisäksi miettiä: ”Miten kannamme vastuuta vuoden 2018
Yhteisvastuukeräyksestä?”,
tehdä esitys toimikunnan tulevaisuudesta ja
pyytää toimikunnan sihteeriksi työntekijän, joka toimittaa toimikunnan muistion
kirkkoneuvoston tietoon viimeistään viisi päivää kokouksen jälkeen
antaa toimikunnalle tehtäväksi kartoittaa Vapaaehtoistyö.fi -sovelluksen tai
Katriina-sovelluksen käyttämisen vapaaehtoistyön koordinoinnin tukena.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

28.3.2017
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85. RUOTSINKIELISEN TYÖN TYÖNTEKIJÖIDEN OSALLISTUMINEN RETRIITTIIN JA
SEN KUSTANNUSTEN KATTAMINEN
Retriittikeskus Snoan on tarjonnut Lohjan seurakunnan ruotsinkieliselle työlle mahdollisuutta
pitää viikonlopun retriitti. Kustannukset 12+1 hengelle ovat 1.380 €. Retriitti pidettäisiin 28.30.4.2017. Johtokunta katsoo, että retriittitarjous voidaan ottaa vastaan.
Yhden osallistujan kustannus on 115 €. Ruotsinkielinen johtokunta kokouksessaan 25.1.2017
esittää yhden osallistujan retriittiviikonlopun omakustannushinnaksi 60 €. Ruotsinkielisen
työn määrärahoista maksettaisiin loput, 55 €/osallistuja, mikä merkitsee 660 € kustannusta.
Retriittikustannuksia ei ole budjetoitu joka vuodelle, vaikka kuvatun kaltaisia retriittejä on
järjestetty aiemmin. Retriittikeskus Snoanin tarjous retriittiviikonlopusta saapui
ruotsinkielisen johtokunnan kokoukseen 30.11.2016, jolloin oli myöhäistä vaikuttaa vuoden
2017 määrärahoihin. Tästä syystä retriittikustannuksia ei voida kohdentaa suoraan vuoden
2017 ruotsinkielisen työn toimintamäärärahan tietylle momentille.
On tarkoituksenmukaista kattaa kustannus 660 € toiselta momentilta. Tällaisena voitaisiin
pitää momenttia 440500, johon on varattu 3.000 €. Kyseinen rahamäärä on koostunut
ruotsinkielisen kuoron vetäjän palkkiosta vuoden toimintaa varten. Syksyllä 2016 kuoron
toiminta yllättäen loppui ja uutta vetäjää on haettu ilman menestystä. Siksi alkuvuodesta
2017 jää käyttämättä 4 x 80 € = 240 € kuukaudessa kuoron vetäjän palkkioon varattua
rahaa. Vajaan kolmen kuukauden ajalta tammikuusta maaliskuuhun 2017 käyttämättä jäävä
kuoron vetäjän palkkio voitaisiin käyttää retriittimenojen kattamiseen.
Koska johtokunnan jäsenistössä voi olla retriittiin osallistuvia, ja siten jäävejä päättämään
kustannusten jakautumisesta, ruotsinkielinen johtokunta katsoo, että asia tulee saattaa
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

(Valmistelija Raimo Kuismanen)
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1.

hyväksyä Retriittikeskus Snoanin tarjouksen retriitin järjestämisestä ja
omakustannushinnan ylittävän osan kattamisen ruotsinkielisen työn
talousarviovaroista

2.

hyväksyy kuoron toimintaan varatun määrärahan käyttämisen retriitin kustannusten
kattamiseen enintään 660 euron määräisenä.

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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86. ALUENEUVOSTOJEN PÖYTÄKIRJAT
Sammatin alueneuvosto
Sammatin alueneuvoston pöytäkirja 2/2017 16.3.2017
LIITE 9
Karjalohjan alueneuvosto
Pusulan alueneuvosto
Nummen alueneuvosto
-

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä Sammatin alueneuvoston pöytäkirjan tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

28.3.2017
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87. LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT
88. HENKILÖSTÖASIA
90. ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
 Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 16.3.2017
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedott
eet/hallintotiedotteet-2016/
 Kirkkohallituksen yleiskirjeet 5-6
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A5
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet /KiT:n yleiskirjeet
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväskyttiin yksimielisesti.
91. MUUT ASIAT


Citynomadin jatkosuunnitelmat
Lohjan seurakunnan Pyhän Laurin kirkko sai merkittävän tunnustuksen ”Yllättävä
digitalisoituja 2016” Lohjan Matkailu gaalassa 3.3.2017. Tunnustus tuli mobiiliopastus
Citynomadista ja kirkon Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan julkaisemasta
Kuvio-tutkimusarkiston virtuaalimaalista.
Keskusteltiin Citynomadin laajentamisesta Sammatin, Metsolan ja Virkkalan kirkon
hautausmaiden osalta. Hautaustoimen päällikkö Pekka Huttunen tekee
kustannusselvityksen mobiiliopasteiden laajentamisesta.



Kirkkoherra kiitti Piispantarkastukseen osallistuneita luottamushenkilöitä.
Kiitos myös Paul Packalénille piispanistuimen hankinnasta, joka luovutettiin juhlallisesti
Piispan Juhlamessussa su 26.3.2017.

92. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21.15.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

