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1.237.KIRKKOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMINEN
Kirkkovaltuuston kokous pidetään 17.1.2019 ja koska kysymyksessä on ensimmäinen kokous, tulee
kirkkovaltuuston järjestäytymistä koskevat asiat käsitellä.
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:ssä säädetään:
”Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun
valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa
iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja on valittu.”
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja pyytää valtuuston vanhimman avaamaan kokouksen ja johtamaan
kokousta, kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee asia tiedoksi ja lähettää sen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
***************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja kutsuu läsnä olevista valtuutetuista iältään vanhimman Uolevi
Viidan avaamaan kokouksen ja johtamaan kokousta, kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
on valittu.
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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2.238.SIHTEERIN KUTSUMINEN
Lohjan seurakunnan hallintosihteeri Katri Stick on toiminut sekä kirkkoneuvoston että
kirkkovaltuuston kokouksien sihteerinä. Koska asiat kirkkovaltuustoon kulkevat kirkkoneuvoston
kautta, on perusteltua, että sama henkilö hoitaa kummankin sihteerin tehtävät.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee hallintosihteeri Katri Stickin kirkkovaltuuston
sihteeriksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*******************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää valita hallintosihteeri Katri Stickin kirkkovaltuuston sihteeriksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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3.239.KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 §:n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa itselleen työjärjestyksen.
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuustolle on vahvistettu työjärjestys 18.12.2012 Lohjan
seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa. Tämä 18.12.2012 vahvistettu
työjärjestys voitaneen vahvistaa uuden kirkkovaltuuston työjärjestykseksi.
LIITE 18

Kirkkovaltuuston työjärjestys

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää, kirkkovaltuusto vahvistaa työjärjestyksekseen 18.12.2012 hyväksytyn
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
****************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto vahvistaa työjärjestyksekseen 18.12.2012 hyväksytyn Lohjan seurakunnan
kirkkovaltuuston työjärjestyksen.
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Käsittelyjärjestyksen osalta todettiin, että §13 ja §14 tehdään korjattu päätösesitys.
Muissa asioissa käsitellään jäsen Simo Jouhen aloite.
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4.240.KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:ssä säädetään: ”… Kutsun kirkkovaltuuston ensimmäiseen
kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille viimeistään kolmea päivää ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla
kolmen päivän ajan ennen kokousta.
Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7. luvun 4. §:n mukaan, että enemmän kuin
puolet jäsenistä on saapuvilla, mikä nimenhuudolla todetaan.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi ja lähettää kirkkovaltuustoon tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
**************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin johdantosivulla mainitut 30 varsinaista ja 3
varavaltuutettua läsnä oleviksi sekä lisäksi todettiin kokouksesta ilmoitetun asianmukaisesti
postittamalla kutsu asialuetteloineen ajoissa ja pitämällä kutsu seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla vähintään viikon ajan ennen kokousta. Kokous todettiin laillisesti kokoon
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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5.241.PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Pöytäkirja tarkastetaan KJ 7 luvun 6 §:n mukaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei siitä ole
määrätty ohje- tai johtosäännössä.
KL 25:3 §:n mukaan kirkkovaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on
seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti
nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.
Kirkkoherran päätösesitys:
kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
1. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
2. pitää pöytäkirjan nähtävänä Lohjan seurakunnan kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina
(klo 8.30-14.30) 30 päivän ajan alkaen 24.1.2019 ja ilmoittaa pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 24.1.2019-25.2.2019.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
******************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
kirkkovaltuusto
1. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
2. pitää pöytäkirjan nähtävänä Lohjan seurakunnan kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina
(klo 8.30-14.30) 30 päivän ajan alkaen 24.1.2019 ja ilmoittaa pöytäkirjan nähtävänä
pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 24.1.2019-25.2.2019.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja valita pöytäkirjantarkistajiksi ja
tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Raija Uraman ja Erkki Taivaisen.
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6.242.SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 17 §:n mukaan valtuusto asettaa ensimmäisessä kokouksessaan
keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan,
johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto asettaa toimikaudekseen suhteellisten vaalien
vaalilautakunnan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
**************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto asettaa toimikaudekseen suhteellisten vaalien vaalilautakunnan.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen suhteellisten vaalien
vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet:
Suhteellisten vaalien vaalilautakunta
Jäsen
1 Kaisa Aarnio
2 Kauko Pohjonen
3 Esa Sohlberg

Varajäsen
Irja Salonen
Anna Kivinen
Uolevi Viita
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7.243.PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:ssä säädetään: ”kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa.”
Kirkkoherran päätösesitys:
kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto toimittaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
vaalin ensimmäiselle toimikaudelleen vuosiksi 2019-2020.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
**************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin ensimmäiselle
toimikaudelleen vuosiksi 2019-2020.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita puheenjohtajaksi Päivi Segerin ja varapuheenjohtajaksi
Anna-Mari Kaskisen ensimmäiselle toimikaudelleen vuosiksi 2019-2020.
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8.244.KIRKKONEUVOSTON VALINTA
Kirkkolain 26.11.1993/1054 10:2§:ssä säädetään:
”Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen

mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa
vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. (20.8.2004/821).
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
toimimisesta kirkkoneuvoston kokouksen puheenjohtajana on voimassa, mitä siitä
kirkkojärjestyksessä säädetään. (27.6.2003/626).”
Kirkkoneuvoston kokoonpanoa määriteltäessä tulee huomioida KL 25:10a§, jossa säädetään:

”Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
piispainkokousta,
tuomiokapitulia,
kirkkovaltuustoa,
yhteistä
kirkkovaltuustoa
ja
seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisestä syystä muuta johdu.”
Lohjan seurakunnan 18.12.2012 hyväksytyn ja voimassaolevan kirkkoneuvoston ohjesäännön
määräykset kirkkoneuvoston kokoonpanosta ovat seuraavat:

”1 §
Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä
varapuheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä. Valitulla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
2§
Kirkkoneuvoston vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensin valitaan varapuheenjohtaja
ja sitten muut jäsenet.
3§
Kun 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.”
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää valita
1. kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen,
2. kirkkoneuvostoon 11 muuta jäsentä,
3. kirkkoneuvoston jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
***************************
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Kirkkovaltuuston päätösesitys:
kirkkovaltuusto päättää valita
1. kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen,
2. kirkkoneuvostoon 11 muuta jäsentä,
3. kirkkoneuvoston jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita
1. kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Simo Jouhen sekä hänelle henkilökohtaiseksi
varajäseneksi Kauko Pohjosen,
2. kirkkoneuvostoon 11 muuta jäsentä sekä
3. kirkkoneuvoston jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jäsen
Vpj. Simo Jouhi
Paul Packalén
Jorma Kaira
Irja Salonen
Toivo Haatio
Esa Sohlberg
Kirsi Oksanen
Raija Urama
Kaisa Aarnio
Saila Sutinen
Merja Eräpolku
Anni Lahtinen

Varajäsen
Kauko Pohjonen
Jaakko Puomila
Jussi Erkintalo
Juha Niemimaa
Kaisa Rinne
Erkki Taivainen
Uolevi Viita
Lea Sornikivi
Suvi Malin
Inkeri Kangas
Miia Ståhle
Jyrki Mäntyvaara
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9.245.KARJALOHJAN ALUENEUVOSTON VALINTA
Lohjan seurakunnan yhteisen kirkkovaltuuston 18.12.2012 tekemän päätöksen mukaan
laajentuneeseen Lohjan seurakuntaan muodostettiin neljä alueseurakuntaa. Jako perustuu
yhtäältä kirkkolain ja -järjestyksen säädöksiin seurakuntapiiristä ja toisaalta alueellisesti vuoden
2012 muodostuvien kuntarajojen mukaisesti. Alueseurakunnat on nimetty Karjalohjan, Nummen,
Pusulan ja Sammatin alueseurakunniksi.
Alueseurakunnan 18.12.2012 ja Lohjan kirkkovaltuuston 2.6.2018 3 §:n osalta muutetun
hyväksytyn ja voimassaolevan johtosäännön 1: 3§:ssä todetaan seuraavasti:

Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kirkkoneuvoston alaiseen alueneuvostoon jäsenet
alueseurakunnan alueella asuvista seurakuntavaaleissa vaalikelpoisista jäsenistä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkovaltuusto päättää erikseen kunkin alueneuvoston
jäsenmäärän ennen jäsenten valintaa. Varsinaisten jäsenten määrä eri alueneuvostoissa on
puheenjohtajan lisäksi vähintään 5 ja enintään 12 jäsentä.
Alueneuvosto muodostaa sellaisen seurakunnallisen hallintoelimen, jonka kokoonpanossa on
huomioitava sekä tasa-arvolakiin liittyvät periaatteet että KL 25:10 a§, jossa säädetään
seuraavasti:

”Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
piispainkokousta,
tuomiokapitulia,
kirkkovaltuustoa,
yhteistä
kirkkovaltuustoa
ja
seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisestä syystä muuta johdu.”
Alueneuvoston valinta noudattaa toimintatapana teknisesti kirkkoneuvoston valintaa vastaavaa
periaatetta.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää Karjalohjan alueneuvoston jäsenten
valinnassa seuraavasti
1. päättää alueneuvoston jäsenmäärän,
2. valitsee alueneuvoston jäsenet
3. valitsee varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
************************
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

§

17.01.2019
11.12.2018

Sivu

9
245

Kirkkovaltuuston päätösesitys:
kirkkovaltuusto päättää Karjalohjan alueneuvoston jäsenten valinnassa seuraavasti
1. päättää alueneuvoston jäsenmäärän,
2. valitsee alueneuvoston jäsenet
3. valitsee varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti Karjalohjan alueneuvoston jäsenten valinnassa seuraavasti:
1. alueneuvoston jäsenmääräksi 7,
2. alueneuvoston jäsenet sekä
3. varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet alla olevan taulukon mukaisesti:
Jäsen
Erkki Helminen
Rolf Oinonen
Jyrki Mäntyvaara
Minna Lehtonen
Kaisa Niskala
Liisa Mantere
Päivi Seger

Varajäsen
Mikael Lehtonen
Tuomas Perheentupa
Teemu Savola
Kaija Lehtonen
Ritvahelena Piira
Elisa Mäenpää-Sallinen
Heljä Lampinen

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

13
314

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

§

17.01.2019
11.12.2018

Sivu

10
246

14
315

10.246.NUMMEN ALUENEUVOSTON VALINTA
Lohjan seurakunnan yhteisen kirkkovaltuuston 18.12.2012 tekemän päätöksen mukaan
laajentuneeseen Lohjan seurakuntaan muodostettiin neljä alueseurakuntaa. Jako perustuu
yhtäältä kirkkolain ja -järjestyksen säädöksiin seurakuntapiiristä ja toisaalta alueellisesti vuoden
2012 muodostuvien kuntarajojen mukaisesti. Alueseurakunnat on nimetty Karjalohjan, Nummen,
Pusulan ja Sammatin alueseurakunniksi.
Alueseurakunnan 18.12.2012 ja Lohjan kirkkovaltuuston 2.6.2018 3 §:n osalta muutetun
hyväksytyn ja voimassaolevan johtosäännön 1: 3§:ssä todetaan seuraavasti:

Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kirkkoneuvoston alaiseen alueneuvostoon jäsenet
alueseurakunnan alueella asuvista seurakuntavaaleissa vaalikelpoisista jäsenistä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkovaltuusto päättää erikseen kunkin alueneuvoston
jäsenmäärän ennen jäsenten valintaa. Varsinaisten jäsenten määrä eri alueneuvostoissa on
puheenjohtajan lisäksi vähintään 5 ja enintään 12 jäsentä.
Alueneuvosto muodostaa sellaisen seurakunnallisen hallintoelimen, jonka kokoonpanossa on
huomioitava sekä tasa-arvolakiin liittyvät periaatteet että KL 25:10 a§, jossa säädetään
seuraavasti:

”Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
piispainkokousta,
tuomiokapitulia,
kirkkovaltuustoa,
yhteistä
kirkkovaltuustoa
ja
seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisestä syystä muuta johdu.”
Alueneuvoston valinta noudattaa toimintatapana teknisesti kirkkoneuvoston valintaa vastaavaa
periaatetta.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää valita Nummen alueneuvoston jäsenet
seuraavasti
1. päättää alueneuvoston jäsenmäärän,
2. valitsee alueneuvoston jäsenet,
3. valitsee varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
********************************

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

§

17.01.2019
11.12.2018

Sivu

10
246

Kirkkovaltuuston päätösesitys:
kirkkovaltuusto päättää valita Nummen alueneuvoston jäsenet seuraavasti
1. päättää alueneuvoston jäsenmäärän,
2. valitsee alueneuvoston jäsenet,
3. valitsee varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti valita Nummen alueneuvoston jäsenet seuraavasti:
1. alueneuvoston jäsenmääräksi 10,
2. alueneuvoston jäsenet sekä
3. varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet alla olevan taulukon mukaisesti:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jäsen
Aarnio Kaisa
Forsström Pirjo-Leena
Hakola Satu
Huuhka-Tarkiainen Minna
Lausteela Jorma
Malin Suvi
Niemimaa Juha vpj
Ravantti Kimmo
Salonen Irja
Särmäharju Juha

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Varajäsen
Mesimäki Aulikki
Silfverberg Päivi
Lehtonen Pirjo
Lausteela Riitta
Silfverberg Jari
Nurmi Elisa
Sarvi Kristian
Ahtiainen Jouni
Tuominen Noora
Pehkonen Keijo

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

§

17.01.2019
11.12.2018

Sivu

11
247

16
316

11.247.PUSULAN ALUENEUVOSTON VALINTA
Alueseurakunnan 18.12.2012 ja Lohjan kirkkovaltuuston 2.6.2018 3 §:n osalta muutetun
hyväksytyn ja voimassaolevan johtosäännön 1: 3§:ssä todetaan seuraavasti:

Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kirkkoneuvoston alaiseen alueneuvostoon jäsenet
alueseurakunnan alueella asuvista seurakuntavaaleissa vaalikelpoisista jäsenistä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkovaltuusto päättää erikseen kunkin alueneuvoston
jäsenmäärän ennen jäsenten valintaa. Varsinaisten jäsenten määrä eri alueneuvostoissa on
puheenjohtajan lisäksi vähintään 5 ja enintään 12 jäsentä.
Alueneuvosto muodostaa sellaisen seurakunnallisen hallintoelimen, jonka kokoonpanossa on
huomioitava sekä tasa-arvolakiin liittyvät periaatteet että KL 25:10 a§, jossa säädetään
seuraavasti:

”Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
piispainkokousta,
tuomiokapitulia,
kirkkovaltuustoa,
yhteistä
kirkkovaltuustoa
ja
seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisestä syystä muuta johdu.”
Alueneuvoston valinta noudattaa toimintatapana teknisesti kirkkoneuvoston valintaa vastaavaa
periaatetta.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää valita Pusulan alueneuvoston jäsenet
seuraavasti
1. päättää alueneuvoston jäsenmäärän,
2. valitsee alueneuvoston jäsenet
3. valitsee varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
****************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää valita Pusulan alueneuvoston jäsenet seuraavasti
1. päättää alueneuvoston jäsenmäärän,
2. valitsee alueneuvoston jäsenet
3. valitsee varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

§

17.01.2019
11.12.2018

Sivu

11
247

Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti valita Pusulan alueneuvoston jäsenet seuraavasti
1. alueneuvoston jäsenmääräksi 10,
2. alueneuvoston jäsenet sekä
3. varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet alla olevan taulukon mukaisesti:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jäsen
Jorma Kaira
Merja Eräpolku
Jaana Silander
Jan Erik Strömberg
Maarit Lehtinen
Ari Piippo
Timo Kujala
Helinä Kerko
Pirjo Kuntsi
Jussi Erkintalo

Varajäsen
Erja Bäckman
Elisa Piippo
Marjatta Lahtinen
Pauliina Jalola-Korhosaari
Aki Lehtinen
Mikael Eräpolku
Jari Ylitolonen
Hannele Monthén
Mari Kielinen
Rami Janger

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

§

17.01.2019
11.12.2018

Sivu

12
248

18
317

12.248.SAMMATIN ALUENEUVOSTON VALINTA
Alueseurakunnan 18.12.2012 ja Lohjan kirkkovaltuuston 2.6.2018 3 §:n osalta muutetun
hyväksytyn ja voimassaolevan johtosäännön 1: 3§:ssä todetaan seuraavasti:

Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kirkkoneuvoston alaiseen alueneuvostoon jäsenet
alueseurakunnan alueella asuvista seurakuntavaaleissa vaalikelpoisista jäsenistä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkovaltuusto päättää erikseen kunkin alueneuvoston
jäsenmäärän ennen jäsenten valintaa. Varsinaisten jäsenten määrä eri alueneuvostoissa on
puheenjohtajan lisäksi vähintään 5 ja enintään 12 jäsentä.
Alueneuvosto muodostaa sellaisen seurakunnallisen hallintoelimen, jonka kokoonpanossa on
huomioitava sekä tasa-arvolakiin liittyvät periaatteet että KL 25:10 a§, jossa säädetään
seuraavasti:

”Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
piispainkokousta,
tuomiokapitulia,
kirkkovaltuustoa,
yhteistä
kirkkovaltuustoa
ja
seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisestä syystä muuta johdu.”
Alueneuvoston valinta noudattaa toimintatapana teknisesti kirkkoneuvoston valintaa vastaavaa
periaatetta.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää valita Sammatin alueneuvoston jäsenet
seuraavasti:
1. päättää alueneuvoston jäsenmäärän,
2. valitsee alueneuvoston jäsenet
3. valitsee varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*************************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää valita Sammatin alueneuvoston jäsenet seuraavasti:
1 . päättää alueneuvoston jäsenmäärän,
2. valitsee alueneuvoston jäsenet
3. valitsee varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

§

17.01.2019
11.12.2018

Sivu

12
248

Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti valita Sammatin alueneuvoston jäsenet seuraavasti:
1. alueneuvoston jäsenmääräksi 7,
2. alueneuvoston jäsenet sekä
3. varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet alla olevan taulukon mukaisesti:

1
2
3
4
5
6
7

Jäsen
Jaakko Heino
Toivo Haatio
Harri Lylylahti
Seppo Iivonen
Anneli Kataja
Annikki Brown
Kaisa Rinne

Varajäsen
Raimo Laine
Tauno Sutinen
Hannele Iivonen
Jarkko Holappa
Päivi Eskola
Arna Rautiainen
Liisa Haverinen

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

§

17.01.2019
11.12.2018

Sivu

13
249

20
318

13.249.SVENSKA DIREKTIONIN JÄSENTEN VALINTA
Lohjan seurakunnassa toimii ruotsikielisen työn yhteydessä Svenska direktion, jonka toimikausi
on kaksi vuotta. Johtosäännön mukaan johtokunnan jäsenmäärä on 8 henkilöä ja heillä on
henkilökohtaiset varajäsenet.
Liite
Kirkkolain mukaan (KL 10:4 §) kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen

kirkkoneuvoston avuksi sen alaisia johtokuntia.
KL 25:10a §:ssä säädetään: Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta,

hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä
kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään
40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
40 %:n säännön mukaan sekä mies että naisjäsenten määrän tulee olla 4-4, ja varajäsenen on
syytä olla samaa sukupuolta kuin varsinaisen jäsenen.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Svenska direktionin jäsenet
seuraavasti:
1. 8 varsinaista jäsentä ja
2. varsinaisille jäsenille heidän henkilökohtaiset varajäsenet
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*****************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto valitsee Svenska direktionin jäsenet seuraavasti:
1. 8 varsinaista jäsentä ja
2. varsinaisille jäsenille heidän henkilökohtaiset varajäsenet
Kirkkovaltuuston muutettu päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee Svenska direktionin jäsenet seuraavasti:
1. 8 varsinaista jäsentä ja puheenjohtajan ja
2. varsinaisille jäsenille heidän henkilökohtaiset varajäsenet

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

§

17.01.2019
11.12.2018

Sivu

13
249

21
318

Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi Svenska direktionin jäsenet alla olevan taulukon mukaan seuraavasti:
1. 8 varsinaista jäsentä ja puheenjohtajan ja
2. varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Medlemmar
Christer Isaksson
Susanna Jääskeläinen
Teddy Kullberg pj.
Kim Nordström
Birgitta Piippo
Susanne Sere
Ilse Rantanen
Iris Virkkilä
Keijo Wigren

Suppleanter
Harald Skog
Anne Heimberg
Johnny Kronqvist
Kenneth Lemström
Lars Salovius
Marika Srömberg
Mirjam Wikman
Gunilla Peräsalo
Hannu Nikander

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

§

17.01.2019
11.12.2018

Sivu

14
250

22
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14.250.PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOKUNNAN VALINTA
Lohjan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston ja Vihdin seurakunnan kirkkovaltuuston
hyväksymän johtosäännön mukaisesti Länsi-Uudenmaan seurakuntien Perheasiain
neuvottelukeskuksen säädetään johtokunnan kokoonpanosta seuraavasti:
Liite

2§

Perheasiain neuvottelukeskuksen työtä johtaa ja valvoo Perheasiain
neuvottelukeskuksen johtokunta.

3§
Johtokuntaan, johon kuuluu viisi (5) jäsentä, joista Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto
valitsee kolme (3) jäsentä ja Vihdin seurakunnan kirkkovaltuusto kaksi (2) jäsentä. Kullekin
jäsenelle valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Jos jäsen eroaa tai menettää vaalikelpoisuutensa
ennen toimikautensa päättymistä, valitaan eronneen tilalle toinen henkilö toimikauden jäljellä
olevaksi ajaksi.
Valtuustojen päätöksenteon yhteydessä on huolehdittava, että Kirkkolain 25. luvun 10a §:n
määräykset tulevat huomioiduiksi yhteisen johtokunnan kokoonpanossa.
Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan kirkkovaltuustojen
toimikaudeksi.
Johtokunta hoitaa tehtäviään, kunnes uusi johtokunta on valittu ja järjestäytynyt.
Johtosäännön 3§:n 2. mom. viittaa Kirkkolain 25. luvun 10a §:n määräykseen naisten ja miesten
edustuksessa kirkon toimielimissä seuraavasti:
10 a § Naisten ja miesten edustus toimielimissä
Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja
seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei
erityisestä syystä muuta johdu.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

§

17.01.2019
11.12.2018

Sivu

14
250

23
320

Kirkkolain säädös tarkoittaa käytännössä, että Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston valittavana
olevasta kolmesta edustajasta yhden tulee olla eri sukupuolta kuin kaksi muuta. Samoin Vihdin
kirkkovaltuuston valittavana olevien kahden edustajan tulee olla eri sukupuolta.
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan tehtäviä tarkasteltaessa on eduksi, jos
johtokunnassa on edustettuna toisaalta seurakunnan hallinnon ja toisaalta perheneuvonnan
sisällön ja toiminnan asiantuntemusta. Johtosääntö määrää johtokunnan tehtävistä seuraavasti:

10 §
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan tehtävänä on:
1. johtaa, kehittää ja valvoa Perheasiain neuvottelukeskuksen toimintaa.
2. laatia vuosittain Perheasiain neuvottelukeskuksen toiminta- ja talousarvioehdotus seuraavaksi
vuodeksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraaviksi kolmeksi vuodeksi Lohjan seurakunnan
kirkkoneuvostolle ja Vihdin seurakunnan kirkkoneuvostolle osakassopimuksen mukaisesti.
3. laatia vuosittain toimintakertomus Lohjan seurakunnan kirkkoneuvostolle ja Vihdin
seurakunnan kirkkoneuvostolle.
4. tehdä ostopalvelusopimukset Perheasiain neuvottelukeskuksen palvelujen antamisesta kunnille
ja muille seurakunnille
5. tehdä esitys Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan valinnasta Lohjan seurakunnan
kirkkoneuvostolle saatuaan Vihdin seurakunnan kirkkoneuvoston lausunnon.
6. ottaa palvelukseen ja vapauttaa neuvottelukeskuksen muut työntekijät hyväksytyn
talousarvion mukaisesti.
7. tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja Perheasiain neuvottelukeskuksen työalaan
liittyvistä kysymyksistä.
8. asettaa tarpeellisia työryhmiä sekä määrätä niiden tehtävät ja toiminta-ajat.
9. pitää yhteyttä työalan yhteistyötahoihin ja toiminta-alueen seurakuntiin.
10.tukea Perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijöitä jaksamaan, kehittymään ja
kouluttautumaan tehtävässään.
11.suorittaa mahdolliset muut johtokunnalle kuuluvat tai annetut tehtävät.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

§

17.01.2019
11.12.2018

Sivu

14
250

24
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsisi
1. kolme varsinaista jäsentä ja
2. kullekin henkilökohtaisen varajäsenen seurakunnan edustajiksi Länsi-Uudenmaan
seurakuntien Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosiksi 2019 – 2022.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
**************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto valitsee
1. kolme varsinaista jäsentä ja
2. kullekin henkilökohtaisen varajäsenen seurakunnan edustajiksi Länsi-Uudenmaan
seurakuntien Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosiksi 2019 – 2022.
Kirkkovaltuuston muutettu päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee
1. kolme varsinaista jäsentä ja lisäksi kirkkoneuvoston edustajan
2. kullekin varsinaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen seurakunnan edustajiksi LänsiUudenmaan seurakuntien Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosiksi 2019 – 2022.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi
1. kolme varsinaista jäsentä ja kirkkoneuvoston edustajaksi Kirsi Oksasen
2. kullekin varsinaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen seurakunnan edustajiksi LänsiUudenmaan seurakuntien Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosiksi 2019 – 2022
alla olevan taulukon mukaisesti:

1
2
3
4
5

Jäsen

Varajäsen

Paavo Myöhänen
Sirkka Kaartinen
Miia Ståhle
Vihti
Vihti
Kn Edustaja: Kirsi Oksanen

Juha Niemimaa
Saila Sutinen
Inkeri Kangas
Vihti
Vihti

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

§

Sivu

17.01.2019
11.12.2018

15
251

25
322

15. 251.MÄNTSÄLÄN SEURAKUNNAN KEHITYSVAMMATYÖN JOHTOKUNNAN
JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA VUOSIKSI 2019 - 2020
Lohjan seurakunta on solminut sopimuksen kehitysvammatyöstä Mäntsälän seurakunnan kanssa.
Sopimuksen piiriin kuuluu useampia eri seurakuntia ja tämän perusteella jäsenyys kulkee
vuoroperiaatteella. Vuosiksi 2019–2020 on Lohjan seurakunnan vuoro asettaa edustajansa
johtokunnan varsinaiseksi ja varajäseneksi edellä mainitulle kaksivuotiskaudeksi.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Mäntsälän seurakunnan
kehitysvammatyön johtokuntaan
1. varsinaisen jäsenen ja
2. hänelle varajäsenen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto valitsee Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokuntaan
1. varsinaisen jäsenen ja
2. hänelle varajäsenen.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto valitsee Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokuntaan
1. varsinaiseksi jäseneksi Inkeri Kankaan
3. hänelle varajäseneksi Minna Mäkisen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

§

Sivu

17.01.2019
11.12.2018

16
224

26
291

16.224.LASTENOHJAAJAN TYÖSOPIMUSSUHTEISEN TOIMEN MUUTTAMINEN
PERHETYÖNTEKIJÄN VIRAKSI
Varhaiskasvatuksen työalalla toimintaympäristön muutos haastaa toiminnan kehittämiseen
perhetyön suuntaan. Painopisteen siirtyminen perinteisestä päiväkerhotyöstä laaja-alaiseen
perhetyöhön tarkoittaa myös henkilöstöresurssien uudelleenarvioimista ja tehtävänkuvien
kehittämistä nykyistä monipuolisemmiksi ja joustavammiksi.
Tällä hetkellä Lohjan seurakunnassa on yksi vakinainen perhetyöntekijän virka, joka täytettiin
elokuussa 2018. Virka perustettiin eläköitymisen seurauksena vapautuneen lastenohjaajan toimen
tilalle. Lisäksi seurakunnassa on yksi kolmen vuoden määräaikainen ja osa-aikainen (60 %)
rippikoulu- ja perhetyöntekijän virka, jota on hoitanut lastenohjaaja Katja Vesanen (KV
9.2.2016/§14). Virkakokeilu on päättymässä 28.2.2019.
Kokemukset rippikoulu- ja perhetyöntekijän virasta ovat olleet yksinomaan positiiviset sekä
rippikoulutyön että varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Työnkuva on kokeilun aikana vakiintunut.
Käytännössä tehtävä painottuu perhetyöhön, jonka lisäksi tehtävään sisältyy osallistumista
rippikoulutyöhön (leirit).
Perusteltua olisi muuttaa Katja Vesasen lastenohjaajan työsuhteinen toimi perhetyöntekijän viraksi
1.3.2019 alkaen. Katja Vesanen voidaan siirtää ilman julkista hakumenettelyä lastenohjaajan
työsuhteesta perhetyöntekijän virkaan KL 6 luku §1, §11 ja §38 1-2. mom. mukaisesti. Katja
Vesanen on antanut suostumuksensa järjestelyyn. Lastenohjaajan toimi jäisi kokonaan
täyttämättä. Ratkaisu ei siten lisää seurakunnan henkilöstömäärää.
Perhetyöntekijän viran tehtäväkuvaus on esityslistan liitteenä. Viran tehtävät jakaantuvat
perhetyöhön sekä rippikoulutyöhön. Viran pätevyysvaatimuksena on kirkon kasvatus- ja
ohjausalan perustutkinto (lastenohjaaja) tai muu kirkon kasvatuksen tehtävään kelpoisuuden
antava tutkinto. Virka sijoittuu kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmään 501
ja viran peruspalkka on 2203,61 €/kk. Virassa noudatetaan kirkon hengellisen työn työaikaa, mikä
tuo joustavuutta leirityön sekä ilta- ja viikonlopputyön järjestelyihin.
Päätöksen uuden viran perustamisesta tekee kirkkovaltuusto. Uuden viran perustamiseen
vaaditaan kirkkovaltuustossa määräenemmistö (KL 9 luku 3 §).
Päätöksen Katja Vesasen siirtämisestä perhetyöntekijän virkaan tekee kirkkoneuvosto viran
perustamisen jälkeen.
LIITE 4
Perhetyöntekijän viran tehtävänkuvaus

Asian valmistelija: henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää Lohjan seurakunnan kirkkovaltuustolle, että
1. Lohjan seurakuntaan perustetaan 1.3.2019 alkaen perhetyöntekijän virka lastenohjaajan
työsuhteisen toimen tilalle
2. perhetyöntekijän virka sijoitetaan vaativuusryhmään 501 (peruspalkka 2203, 61 €/kk)
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

§

Sivu

17.01.2019
11.12.2018

16
224

27
291

Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*********************************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että
1. Lohjan seurakuntaan perustetaan 1.3.2019 alkaen perhetyöntekijän virka lastenohjaajan
työsuhteisen toimen tilalle
2. perhetyöntekijän virka sijoitetaan vaativuusryhmään 501 (peruspalkka 2203, 61 €/kk)
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

§

Sivu

17.01.2019
11.12.2018

17
235

28
303

17.235.KARJALOHJAN SEURAKUNNAN HYVÄKSI TEHTYJEN TESTAMENTTIRAHASTOJEN
SÄÄNNÖT JA KÄYTTÖ
Karjalohjan seurakunnalle on osoitettu useita testamentti lahjoituksia, jotka on rahastoitu.
Rahastoilla ei ole vahvistettuja sääntöjä, jotka olisivat tarpeen, jotta varojen käyttö lahjoitusten
tarkoitemääräysten mukaan saadaan sujuvammaksi. Saatujen varojen käyttö on ollut satunnaista,
eikä niissä ole ollut johdonmukaista linjaa. Kirkkovaltuusto on aikaisemmin (KV 6.6.2017 § 31)
vahvistanut yhden rahaston säännöt Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 39/2008 esitellyn esimerkin
mukaisesti.
Lohjan tai Karjalohjan seurakunnan hyväksi annettujen rahastojen koko ja
käyttötarkoitus huomioiden rahastoille ei ole tarpeen vahvistaa erillisiä vastuutahoja tai
talousarviota.
Kirkkovaltuuston vahvistettua säännöt, varojen käytöstä päättää kirkkoneuvosto kuultuaan
tarvittaessa Karjalohjan alueneuvostoa. Karjalohjan alueneuvosto on puoltanut menettelyä
kokouksessaan 5.11.2018 §.
-

-

Hellin Paulina Tilli on 13.9.1999 päivätyllä testamentillaan määrännyt rahavaroja käytettäväksi
Karjalohjan kivikirkon kunnostamiseen
Lyyli Kotola on 31.5.2011 päivätyllä testamentillaan määrännyt varansa käytettäväksi
Karjalohjan kivikirkon kunnostukseen ja ylläpitämiseen
Aino Rauta on 18.12.1970 päivätyllä testamentillaan määrännyt varoja käytettäväksi
Karjalohjan hautausmaan ja kirkon ympäristön valaisinlaitteiden rakentamiseen ja ylläpitoon.
Pääoma (asunto) on pyrittävä pitämään koskemattomana ja vain mahdollinen tuotto käytettävä
Annikki Lehtonen on 4.3.2011 päivätyllä testamentillaan määrännyt varansa käytettäväksi
diakoniatyön hyväksi Karjalohjan alueella.

LIITE 13

testamenttirahastojen säännöt

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että liitteenä olevat rahastojen säännöt
vahvistetaan kunkin testamenttirahaston säännöiksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
****************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto vahvistaa liitteenä olevat rahastojen säännöt kunkin testamenttirahaston
säännöiksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

§

Sivu

17.01.2019
11.12.2018

18
236

29
304

18.236.KARJALOHJAN KIRKON KALUSTEET
Kirkkoneuvosto nimesi Karjalohjan kirkon kuorin, salin ja sakastin kalusteiden sekä
sisääntuloluiskan suunnitteluun työryhmän ja valitsi kalusteiden suunnittelijaksi arkkitehtitoimisto
LPR-arkkitehdit Oy:n (Kn 17.5.2016 § 9 ja 12.12.2017 § 258).
Työryhmä listasi aloituskokouksessa esille nousseet uudistamis- ja korjaustarpeet, jotka
toteutetaan vaiheittain tärkeysjärjestyksessä.
Työt toteutetaan erillisen rahaston varoista, jotka on saatu testamenttilahjoituksena.
Listatut asiat:
kuorin kalusteiden uusiminen
alttaritaulun kehyksen konservointi (nykyisten kehyksen poistaminen)
sakastin kalusteiden uusiminen
uudet kirkonpenkit
äänentoiston uusiminen
valaistuksen muutostyöt (vanhat kattokruunut palautetaan)
asennusputkien maalaus ympäristöön sopivaksi
sakastin eteistilojen lämmöneristyksen parantaminen
pääsisäänkäynnin portaiden uusiminen ja invaluiskan rakentaminen
sakastin portaiden uusiminen ja invaluiskan purkaminen
Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus uusia kuorin alueen kalusteet ja konservoida alttaritaulun
palaneet kehysjäänteet tai tehdä uusi kalustukseen sopiva kehys.
Kirkon pohjakuva sekä valokuva kirkkosalista ovat tämän esityksen liitteenä (LIITE 14).
Lähtökohtana kalusteiden uusimisessa on, että kalusteista tehdään siirrettävät. Näin kirkkosalin
kalustusta voidaan helposti muuttaa erilaisiin tilaisuuksiin, kuten esim. konsertteihin ja muihin
tilaisuuksiin sopivaksi.
Arkkitehtitoimisto on tehnyt kuorin kalusteista suunnitelmat (LIITE 15), joista Museovirasto on
antanut puoltavan lausunnon (LIITE 16). Lausunnossaan Museovirasto esittää, että alttaritaulun
kehyksen konservointi tai muutos toteutettaisiin samanaikaisesti kuorin kalusteiden uusimisen
yhteydessä. Alttaritaulun kehyksen mahdollisesta konservoinnista teetetään konservaattorilla
selvitys, johon pyydetään Museoviraston lausunto ennen päätöksentekoa.
Muilta osin suunnittelutyötä on tarkoitus jatkaa vuoden 2019 aikana ja pyytää tarvittavat lausunnot
Museovirastolta lopullista päätöksentekoa varten.
Karjalohjan alueneuvosto on hyväksynyt kuorin kalustesuunnitelmat kokouksessaan 5.11.2018
(LIITE 17).

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

§

Sivu

17.01.2019
11.12.2018

18
236

30
305

Kirkkoneuvoston hyväksynnän ja kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen suunnitelmat lähetetään
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkohallituksen vahvistuksen jälkeen kalusteiden valmistuksesta pyydetään tarjoukset alan
toimijoilta.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Karjalohjan kirkon kuorin kalusteista tehdyt suunnitelmat edellä esitetyn mukaisesti.
2. esittää kuorin kalusteiden suunnitelmien hyväksymistä kirkkovaltuustolle ja edelleen Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto
1. hyväksyy omalta osaltaan Karjalohjan kirkon kuorin kalusteista tehdyt suunnitelmat edellä
esitetyn mukaisesti.
2. esittää kuorin kalusteiden suunnitelmien hyväksymistä kirkkovaltuustolle ja edelleen Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto

§

Sivu

17.01.2019

19

31

KV 23.10.2018 § 27

19. LINDKULLAN TILASTA EROTETUN TONTIN LUOVUTTAMINEN
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi myydä Lohjan kaupungin Hiidensalmen
kaupunginosassa sijaitsevan korttelin 176 tontista nro 3 4.000 kem2 sisältävän rakennuspaikan
YIT Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun tai YIT Rakennus Oy:n kaupantekohetkeen
mennessä perustamalle yhtiölle, mikäli edellä esitetyt lopullisen kaupan ehdot täyttyvät. Mikäli
edellä esitetty rakennuspaikkakohtainen tonttijaon muutos on kaupantekohetkellä lainvoimainen
ja rakennuspaikoista on jo muodostettu erilliset tontit, kaupan kohteena on tontista nro 3 erotettu
4000 kem2 sisältävä tontti. Kauppahintana on YIT Rakennus Oy:n ilmoittaman rakennusoikeuden
käyttöasteesta riippuen väh. 480.000 € ja korkeintaan 600 000 €.
2) valtuuttaa YIT Rakennus Oy:n hakemaan omalla kustannuksellaan sekä poikkeuslupaa kaavan
osoittamasta kerrosluvusta että rakennuslupaa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
******************************************************************************
Päätösesitys:
1) kirkkovaltuusto päättää myydä Lohjan kaupungin Hiidensalmen kaupunginosassa sijaitsevan
korttelin 176 tontista nro 3 4.000 kem2 sisältävän rakennuspaikan YIT Rakennus Oy:lle
perustettavan yhtiön lukuun tai YIT Rakennus Oy:n kaupantekohetkeen mennessä
perustamalle yhtiölle, mikäli edellä esitetyt lopullisen kaupan ehdot täyttyvät. Mikäli edellä
esitetty rakennuspaikkakohtainen tonttijaon muutos on kaupantekohetkellä lainvoimainen ja
rakennuspaikoista on jo muodostettu erilliset tontit, kaupan kohteena on tontista nro 3 erotettu
4000 kem2 sisältävä tontti. Kauppahintana on YIT Rakennus Oy:n ilmoittaman
rakennusoikeuden käyttöasteesta riippuen väh. 480.000 € ja korkeintaan 600 000 €.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
***************************************************************************
KV 17.1.2019
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto, hyväksyen aikaisemman päätöksensä alistaa sen
kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto

§

17.01.2019

Sivu

20-22

32

20. ILMOITUSASIAT
Kirkkovaltuuston vuoden 2019 kokouspäivämäärät ovat seuraavat:
17.1., 28.5., 22.10. ja 26.11.
• Valtuuston seminaari 19.3.2019, klo 18.00 – 20.30, mukaan voi tulla 1 varajäsen/ryhmä
21. MUUT ASIAT
• Lindkullan tilasta erotetun tontin luovuttaminen
• Jäsen Simo Jouhi esitti valtuustolle aloitteen siirtymisestä sähköiseen kokouskäytäntöön.
Päätettiin, että jäsenille lähetetään kysely, jossa kartoitetaan tilanne.

22. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.
Kokous päättyi klo 20.15.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

