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34. KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 963.
35. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkovaltuuston kokouksen kutsuu KJ 8 luvun 5 §:n mukaan koolle puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka
sekä siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä
seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7. luvun 4. §:n mukaan, että enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, mikä nimenhuudolla todetaan.
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
liittäen ilmoitustaululla olleen kuulutuksen pöytäkirjan liitteeksi.
Päätös:
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin johdantosivulla mainitut 28 varsinaista ja 4
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.
36. 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.
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 29.10.2019 – 29.11.2019 ja ilmoittaa pöytäkirjan
nähtävänä pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 29.10.2019 –29.11.2019.
Päätös: Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja valita
pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Lea Sornikiven ja Miia Ståhlen.
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37. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Ilmoitusasioissa kirkkoherra Juhani Korte pitää puheenvuoron sekä muissa asioissa
jäsen Simo Jouhi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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38. 175.BIRGITTA SILVENNOISEN ERO LUOTTAMUSTOIMESTA
Kirkkovaltuuston jäsen Birgitta Silvennoinen on ilmoittanut 24.6.2019 päivätyssä kirjeessään (Liite
10 ) eronneensa seurakunnan jäsenyydestä ja luottamustehtävistään.
Birgitta Silvennoinen on kirkkovaltuuston jäsen ja kirkosta eron myötä hänellä ei ole sen
seurauksena vaalikelpoisuutta seurakunnan luottamustehtäviin. Kirkkolaissa asiasta säädetään
seuraavasti:
KL 22: 2
Vaalikelpoisuus luottamustoimeen
Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä
vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole
vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä.
KL 22: 4 §
Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet
vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan
toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun
palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen
kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Vaalilautakunnan pöytäkirjan liitteenä olevasta tuloslaskennasta ja vahvistetusta tuloksesta
ilmenee, että Birgitta Silvennoinen kuului ”Seurakunta lähellä” valitsijayhdistykseen ja
ensimmäiseksi varajäseneksi tuli vertailuluvulla 102,364 Jussi Erkintalo. Seuraavat varajäsenet
ryhmästä ovat: Satu Hakola, Jorma Lausteela, Maarit Lehtinen ja Kaisa Niskala.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1. myöntää eron luottamustoimesta Birgitta Silvennoiselle,
2. merkitsee tiedoksi ja kutsuu Jussi Erkintalon kirkkovaltuuston jäseneksi ja
3. merkitsee tiedoksi varajäsenet
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*****************************************************
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Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto
1 . myöntää eron luottamustoimesta Birgitta Silvennoiselle,
2. merkitsee tiedoksi ja kutsuu Jussi Erkintalon kirkkovaltuuston jäseneksi ja
3. merkitsee tiedoksi varajäsenet
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
39. 176.

§

22.10.2019
27.8.2019

Sivu

39
176

53
260

KEIJO PEHKOSEN ERO LUOTTAMUSTOIMESTA

Nummen alueneuvoston varajäsen Keijo Pehkonen on muuttanut pois paikkakunnalta ja samalla
menettänyt vaalikelpoisuutensa luottamustoimeen. Hän on toiminut Nummen alueneuvoston
varajäsenenä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1. myöntää eron luottamustoimesta Keijo Pehkoselle ja
2. valitsee uuden varajäsenen Nummen alueneuvostoon.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
**********************************************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto
1. myöntää eron luottamustoimesta Keijo Pehkoselle ja
2. valitsee uuden varajäsenen Nummen alueneuvostoon.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto
1. myöntää eron luottamustoimesta Keijo Pehkoselle ja
2. valitsee uudeksi varajäseneksi Seppo Aholan Nummen alueneuvostoon.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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40. 195.INKERI KANKAAN VAPAUTUS LUOTTAMUSTOIMESTA
Kirkkovaltuuston jäsen Inkeri Kangas on ilmoittanut 20.8.2019 päivätyssä kirjeessään (Liite 5)
muuttaneensa paikkakunnalta ja pyytää eroa luottamustehtävistään. Inkeri Kangas on
kirkkovaltuuston jäsen. Paikkakunnalta muuton vuoksi hänen vaalikelpoisuutensa lakkaa
seurakunnan luottamustehtäviin. Kirkkolaissa asiasta säädetään seuraavasti:
KL 22: 2
Vaalikelpoisuus luottamustoimeen
Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä
vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole
vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä.
KL 22: 4 §
Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet
vapautetaan luottamustoimesta. Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan
toimielimeen, jos hänet otetaan 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun
palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen
kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Vaalilautakunnan pöytäkirjan liitteenä olevasta tuloslaskennasta ja vahvistetusta tuloksesta
ilmenee, että Inkeri Kangas kuului ” Seurakuntalaisten parhaaksi” valitsijayhdistykseen ja
ensimmäiseksi varajäseneksi tuli vertailuluvulla 104,333 Iris Virkkilä. Seuraavat varajäsenet
ryhmästä ovat: Kim Nordström, Hannele Ilomäki-Piirilä ja Matti Lehtinen.
Inkeri Kangas on myös kirkkoneuvoston jäsen Saila Sutisen henkilökohtainen varajäsen, joten
kirkkovaltuuston tulee valita uusi varajäsen. Tämän lisäksi kirkkovaltuusto on valinnut hänet
Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi
Minna Mäkisen. Kirkkoneuvoston on valinnut hänet myös palvelun toimikunnan varsinaiseksi
jäseneksi, valinnan kirkkoneuvosto voi tehdä kirkkovaltuuston myönnettyä ensin vapautuksen
luottamustoimesta.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto
1. myöntää vapautuksen luottamustoimesta Inkeri Kankaalle,
2. merkitsee tiedoksi ja kutsuu Iris Virkkilän kirkkovaltuuston jäseneksi ja
3. merkitsee tiedoksi varajäsenet, sekä
4. valitsee kirkkoneuvoston varsinaiselle jäsenelle Saila Sutiselle henkilökohtaisen varajäsenen ja
5. valitsee Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokuntaan varsinaisen jäsenen ja
tarvittaessa varajäsenen.
Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
******************************************************************
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Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto
1. myöntää vapautuksen luottamustoimesta Inkeri Kankaalle,
2. merkitsee tiedoksi ja kutsuu Iris Virkkilän kirkkovaltuuston jäseneksi ja
3. merkitsee tiedoksi varajäsenet, sekä
4. valitsee kirkkoneuvoston varsinaiselle jäsenelle Saila Sutiselle henkilökohtaisen varajäsenen ja
5. valitsee Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokuntaan varsinaisen jäsenen ja
tarvittaessa varajäsenen.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto
1. myöntää vapautuksen luottamustoimesta Inkeri Kankaalle,
2. merkitsee tiedoksi ja kutsuu Iris Virkkilän kirkkovaltuuston jäseneksi ja
3. merkitsee tiedoksi varajäsenet Kim Nordström, Hannele Ilomäki-Piirilä ja Matti Lehtinen, sekä
4. valitsee kirkkoneuvoston varsinaiselle jäsenelle Saila Sutiselle henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Iiris Virkkilän ja
5. valitsee Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokuntaan varsinaisen jäseneksi Hannele
Ilomäki-Piirilän.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Lohjalla ____________
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____________________________
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SAMMATIN ALUENEUVOSTON VARAJÄSENEN ERONPYYNTÖ

Sammatin alueneuvoston varajäsen Jarkko Holappa pyytää eroa paikalta muuttamisen vuoksi.
Eronpyyntö on käsitelty Sammatin alueneuvoston pöytäkirjassa 3/2019 29.8.2019 § 30:3.
Kirkkolaissa asiasta säädetään seuraavasti:
KL 22: 2
Vaalikelpoisuus luottamustoimeen
Vaalikelpoinen seurakunnan ja seurakuntayhtymän luottamustoimeen on kristillisestä
vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole
vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä.
KL 22: 4 §
Vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimesta
Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden hänet vapautetaan
luottamustoimesta.
Seurakunnan luottamustehtävään edellytetään seurakunnan vaalikelpoista jäsenyyttä ja
paikkakunnalta muutto raukaisee jäsenyyden. Alueneuvoston jäsenen valinnasta päättää
kirkkovaltuusto ja toimikunnan jäsenen valinnasta kirkkoneuvosto.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
1. että kirkkovaltuusto myöntää Jarkko Holapalle eron tehtävistään Sammatin alueneuvoston
varajäsenenä
2. ja valitsee uuden varajäsenen Sammatin alueneuvostoon
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
******************************************************************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
1. kirkkovaltuusto myöntää Jarkko Holapalle eron tehtävistään Sammatin alueneuvoston
varajäsenenä
2. ja valitsee uuden varajäsenen Sammatin alueneuvostoon.
Kirkkovaltuuston päätös:
1. kirkkovaltuusto myöntää Jarkko Holapalle eron tehtävistään Sammatin alueneuvoston
varajäsenenä
2. ja valitsee Ville Kanniaisen uuden varajäseneksi Sammatin alueneuvostoon.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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____________________________
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42. 206. RUOTSINKIELISEEN TYÖHÖN SIJOITTUVAN I KAPPALAISEN VAALI
Lohjan seurakunnassa on ollut haettavana ruotsinkieliseen työhön sijoittuva I kappalaisen virka
hakuajalla 21.5. - 20.6.2019. Virantäyttö toteutetaan yhteistyössä Espoon tuomiokapitulin kanssa.
I kappalainen vastaa ruotsinkielisen väestön parissa tehtävästä seurakuntatyöstä ja on samalla
myös ruotsinkielistä seurakuntatyötä tekevien lähiesimies. Viran tehtäviin kuuluvat mm.
ruotsinkieliset jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset, osallistuminen ruotsinkieliseen
rippikouluun, diakoniatyöhön ja senioritoimintaan.
Viran kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä
ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito (KJ:6:4§). Ruotsin kielen erinomainen hallitseminen
luetaan virantäytössä eduksi. Lisäksi seurakunta odottaa virkaan valittavalta hyviä yhteistyö- ja
verkostoitumistaitoja sekä sujuvia tietoteknisiä taitoja. Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään
602. Lisäksi voidaan maksaa mahdollista henkilökohtaista palkanosaa.
Määräaikaan mennessä virkaa hakivat seuraavat pastorit:
•
Pastori Hannele Harju
•
Forssan seurakunnan seurakuntapastori Eikka Kähärä
•
Sipoon suomalaisen seurakunnan seurakuntapastori Tanja Louhivuori
•
Kirkkonummen ruotsalaisen seurakunnan seurakuntapastori Tuija Wilman
Pastori Tuija Wilman peruutti hakemuksensa 21.7.2019 päivätyllä kirjeellään.
Kirkkojärjestyksen 6:15-16 §:n mukaan kappalaisen viran hakuajan päätyttyä tuomiokapituli tutkii
hakijoiden kelpoisuuden virkaan ja antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle vaalina varten.
Lausunnossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana
olevaan virkaan. Tämän jälkeen kirkkovaltuusto valitsee virkaan jonkun niistä hakijoista, jotka
tuomiokapituli on todennut kelpoisiksi virkaan. Valinta suoritetaan vaalilla. Kirkkovaltuuston
päätöksen saatua lainvoiman, tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen virkaan valitulle. Jos
äänet kappalaisen vaalissa ovat menneet tasan, tuomiokapituli antaa viranhoitomääräyksen
jollekin eniten ääniä saaneista hakijoista.
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 20.8.2019 todennut kaikki hakijat kelpoisiksi
virkaan ja antanut lausunnon hakijoista Lohjan seurakunnan kirkkovaltuustolle. Lausunnon
mukaan hakijat täyttävät myös viran kielitaitovaatimuksen.
Haastatteluun kutsuttiin kaikki edellä mainitut kolme hakijaa. Haastattelut pidettiin maanantaina
23.9.2019. Kirkkoneuvoston asettamaan haastattelutyöryhmään kuuluivat kirkkoherra Juhani
Korte, johtava kappalainen Raimo Kuismanen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Simo Jouhi sekä ruotsinkielisen työn johtokunnan nimeämät
edustajat Teddy Kullberg ja Iris Virkkilä.
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Haastattelujen ja työhakemusten perusteella tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella
haastattelutyöryhmän yksimielinen näkemys on, että ruotsinkielisen työn kappalaisen virkaan
parhaiten soveltuu pastori Tanja Louhivuori.
Tanja Louhivuori (s. 1977) on vihitty papiksi Espoossa vuonna 2004. Pastoraalitutkinnon hän on
suorittanut vuonna 2015. Lisäksi hän on suorittanut muun muassa Kirjo II c/d -kurssin sekä
Syvemmälle messuun-erikoistumiskoulutuksen. Seurakuntapapin työstä Tanja Louhivuorella on
kokemusta eri seurakunnista yhteensä noin 10 vuotta. Lisäksi hänellä on kokemusta
esimiestehtävistä Lohjan, Tuusulan ja Sipoon seurakunnista. Sipoon suomalaisessa seurakunnassa
hän on toiminut myös kirkkoherran vakituisena sijaisena. Haastattelussa esille tulivat myös Tanja
Louhivuoren hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä sujuva ruotsin kielen taito.
LIITTEET 1
2

Hakijayhteenveto
Pöytäkirjanote Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksestä 20.8.2019/§112,
salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 29. ja 32. kohdan perusteella

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa ruotsinkieliseen työhön sijoittuvan I kappalaisen vaalin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*****************************************************************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto toimittaa ruotsinkieliseen työhön sijoittuvan I kappalaisen vaalin.
Käsittely:
Suoritettiin suljettu lippuäänestys. Ääntenlaskennan jälkeen puheenjohtaja julisti äänestyksen
tuloksen. Äänestyksessä annettiin 32 ääntä Tanja Louhivuorelle.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen valita ruotsinkieliseen työhön sijoittuvaan I
kappalaisen virkaan Tanja Louhivuoren.
Täytäntöönpano:
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43. 193.172. KARJALOHJAN PAPPILA- NIMISEN TILAN OSAN SUOJELU METSOOHJELMAN MUKAISESTI
Karjalohjan seurakunta on vuonna 2000 tehnyt Maailman Luonnon Säätiö WWF:n kanssans.
perintömetsä- sopimuksen Karjalohjalla sijaitsevalla Pappila – nimisellä tilalla (444-480-0001-0040)
olevista vanhoista metsäalueista, noin 8 ha. Sopimus on vapaaehtoinen ja milloin tahansa
purettavissa eikä siitä ole maksettu mitään korvausta.
Uudenmaan ELY-Keskuksen kanssa on käyty keskustelua siitä, soveltuuko alue valtion rahoittaman
luonnonsuojeluohjelma Metson piiriin. Keskusteluissa on osoitettu kiinnostus alueeseen ja tarjottu
yhteensä 11,2 ha suuruisesta maa-alasta 160.000 euron suuruista suojelukorvausta. Suojeltava
alue on suurempi kuin aikaisemmin on suojeltu ja pääosin yli sata vuotta vanhaa metsää, mutta
jotkin metsäsuunnitelman mukaiset pienet kuviot muodostuvat myös nuoresta koivuvaltaisesta
metsästä. Pappila – tila on kokonaisuudessaan noin 130 ha suuruinen. Maapohja jäisi seurakunnan
omistukseen. Koska kysymys ei ole maan luovuttamisesta, niin Kirkkohallituksesta saadun
näkemyksen mukaan päätös voidaan tehdä paikallisesti eikä sitä tarvitse saattaa
alistusmenettelyyn. Näin ollen suojelupäätös, jossa maapohjaa ei luovuteta, voidaan tehdä
kirkkovaltuustossa.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Lohjan seurakunta hakisi noin 11,2 ha
suuruista karttaliitteessä merkittyä metsäaluetta luonnonsuojelualueeksi ja hyväksyisi
suojelukorvauksena siitä 160.000 € kertakorvauksen.
Hallintojohtajan muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Lohjan seurakunta hakisi noin 10,7 ha,
enintään 11,2 ha suuruista karttaliitteessä merkittyä metsäaluetta luonnonsuojelualueeksi ja
hyväksyisi suojelukorvauksena siitä 160.000 € kertakorvauksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys jätettiin pöydälle Karjalohjan alueneuvoston kuulemista varten.
LIITE 7
hakemus ELY-Keskukselle luonnonsuojelualueen perustamiseksi
kartta, jossa suojelualue on merkittynä

KN 24.9.2019

Edellisen käsittelyn jälkeen on saatu lausunto Karjalohjan alueneuvostolta. Alueneuvosto
suhtautuu edelleen myönteisesti alueen luovuttamiseen vahvemman luonnonsuojelun piiriin.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Lohjan seurakunta hakisi noin 11,2 ha
suuruista karttaliitteessä merkittyä metsäaluetta luonnonsuojelualueeksi ja hyväksyisi
suojelukorvauksena siitä 160.000 € kertakorvauksen.
Kirkkoneuvoston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LIITE 3 Karjalohjan alueneuvoston lausunto
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Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää, että Lohjan seurakunta hakee noin 11,2 ha suuruista karttaliitteessä
merkittyä metsäaluetta luonnonsuojelualueeksi ja hyväksyy suojelukorvauksena siitä 160.000 €
kertakorvauksen.
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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44. 210. KIRKOLLISVEROPROSENTIN MÄÄRITTELEMINEN VUODELLE 2020
Kirkkolain 15. luvun 2. § mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti
vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön.
Kirkollisverotulot 2015-2019
Lohjan seurakunnan yhteinen kirkkovaltuusto korotti kirkollisveroprosenttia vuoden 2013 alusta
lukien 1,50 %:iin (aikaisemmin 1,20 %). Tämän jälkeen veroprosentti on pysynyt samana.
Kirkollisveron tuotto on tasaisesti laskenut vuosittain jonkin verran.

Kirkollisveroprosentin, eli tuloveroprosentin tuottoon vaikuttaa suoraan kolme tekijää:
•
•
•

seurakunnan jäsenmäärä eli kirkkoon kuulumisaste
seurakuntalaisten tulotaso
seurakuntalaisten työllisyysaste

Seurakuntalaisten tulotaso ja työllisyysaste noudattavat koko Suomessa vallitsevaa taloudellista
tilannetta. Vuoden 2020 bruttokansantuotteen kasvuksi on ennustettu enintään 1,5 prosenttia.
Ennustettavuus on aikaisempiin vuosiin nähden heikentynyt koko Eurooppaa koettelevien
tapahtumien vuoksi. Suomen talous nousi edellisestä taantumasta hitaammin kuin muun Euroopan
taloudet ja on mahdollista, että juuri nyt olemme laskusuhdanteen alussa.
Kuluvan vuoden kirkosta eroaminen on tähän mennessä (tammi-elokuu 2018) on hiukan
lisääntynyt: kirkosta on eronnut 252 jäsentä. Kirkkoon liittyneiden määrä oli samalla ajalla 88
henkeä.
Läsnä olevien seurakuntalaisten määrä on 32.669 henkilöä.
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Lohjan seurakunnan vuoden 2020 talousarvion suunnitteluohjeen lähtökohtana on seurakunnan
työalojen ja tukipalveluiden käyttötalouden kulujen pysyminen lähes samalla tasolla vuoden 2019
talousarvioon nähden.
Seurakuntatalouden lähtökohtaisena tavoitteena ja tehtävänä ei ole ylijäämäisten tilinpäätösten
tavoitteleminen, ts. voiton tuottaminen. Verotulot muodostavat n. 90 % seurakunnan kaikista
tuloista, tällä seurakunnan tulorahoituksella katetaan päivittäisen toiminnan kustannuksia sekä
toiminnassa tarvittavan infrastruktuurin ylläpitämistä.
Tulevien investointien rahoitus
Seurakuntaliitosten myötä laajentuneen Lohjan seurakunnan kiinteistökanta on kasvanut
huomattavasti ja ylläpidettäviksi on tullut kiinteistöjä, joiden nykyinen kunto vaatii huomattavia
taloudellisia panostuksia tulevina vuosina. Myös hautaustoimen osalta liittyneiden seurakuntien
hautausmaiden ylläpito ja kehittäminen vaatii edelleen investointeja ja vuosikorjaustasoisia töitä.
Liittyneiden seurakuntien ja kantaseurakunnan alueella on kiinteistöjä, joiden kunnostustarpeet
jakautuvat luonteeltaan 1) investointityyppisiin ja 2) vuosikorjauksiksi katsottaviin hankkeisiin.
Vuosikorjauksina toteutettavat hankkeet (tehtävät korjaukset tähtäävät kiinteistön arvon
säilyttämiseen) tulevat näkymään suoraan täysimääräisesti kustannuksina vuotuisessa
talousarviossa käyttötalouden puolella. Investointihankkeiden (lähtökohtaisesti kiinteistöjen arvoa
lisäävät korjaukset /muutostyöt) kustannuksia ei puolestaan kirjata suoraan käyttötalouden
kuluiksi, vaan ne jaksotetaan hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti kuluiksi usean vuoden
ajalle suunnitelman mukaisina poistoina.
Poistojen määrä on ollut vuositasolla noin 600.000 €, joka kuvaa omaisuuden arvon alenemista.
Investointeina pitäisi vuosittain panostaa saman verran, että omaisuuden arvo ei alenisi.
Vuosikatteen tulisi riittää kattamaan poistojen määrän. Tällöin tilikauden tulos on lähellä nollaa ja
talouden voidaan arvioida olevan tasapainossa, koska kumulatiivisia tappioita ei ole katettavana.
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Ennuste
Mikäli tuloveropohjainen kirkollisvero pysyy 1,5 % tasolla, voidaan arvioida, että verotulojen määrä
asettuisi 8.450.000 euroon, joka on sama kuin kuluvan vuoden talousarviossa oleva verotulojen
määrä. Arvio perustuu siihen, että kuluvalle vuodelle kuuluvia verotuloja sekä kertyy loppuvuonna
aikaisempia vuosia enemmän että vuodelle 2020 siirtynee jonkin verran kuluvan vuoden verotuloja.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Lohjan
seurakunnan vuoden 2020 kirkollisveroprosentiksi 1,50 %.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
******************************************************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää vahvistaa Lohjan seurakunnan vuoden 2020 kirkollisveroprosentiksi 1,50
%.
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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45. 208. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 9/2019
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista
30.9.2019 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella ja
menot plussalla.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 65,1 % ja toimintakulujen osalta 68,4 %.
Verotulojen toteutuma syyskuun loppuun on 72,0 %. Liitteenä olevassa tuloslaskelmassa ei ole
huomioitu myös syyskuun poistoja. Palvelukeskus toimittaa kuukausiraportit seuraavan kuukauden
15. päivä, joten syyskuun 2019 lopulliset raportit ovat meillä nähtävänä 15.10.2019.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuoton syyskuun kertymä on alempi edellisvuosiin
nähden johtuen verotuksen joustavasta valmistumisesta. Sen vuoksi osa veronpalautuksista
maksettiin jo heinä- ja elokuussa. Tämä on verouudistuksen ensimmäinen vuosi, joten verotulojen
kuukausittaiset kertymät ovat heikosti ennustettavissa. Ennakkotiedon mukaan suurin palautuserä
kohdistuu syyskuuhun. Veronpalautuksia vähennetään ja jäännösveroja erääntyy maksettavaksi
vielä loppuvuoden verotilitysten yhteydessä. Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto
syyskuun osalta on 381.910 euroa.
Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle 74.253,00.
Vuonna 2018 kuukausittain tilitettävä määrä oli 75.838,66 euroa. ja vuonna 2017 76.946,82 euroa.
Kirkkohallitus jakaa tilitettävän määrän kunnan asukasluvun suhteessa.
Kirkollisveron tilityksissä helmikuussa 2019 käytettävä jako-osuus on 2,89 %. Edellisestä jakoosuudesta laskua on 0,04 %. Jako-osuus on edellisen kerran laskettu marraskuussa 2018.

Asian valmistelija: Outi Virtanen
LIITTEET

7 Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
8 Rahoituslaskelma
9 Tase
10 Verotulojen kertymä
11 Taulukko kirkollisverotulot kuukausittain

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 9/2019 ja esittää
sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
*******************************************************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 9/2019.
Kirkkovaltuuston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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46. 212. LAHJOITUS LOHJAN SEURAKUNNALLE/NUMMEN ALUESEURAKUNNALLE
Leo Dammert on ilmoittanut toiveensa lahjoittaa Lohjan seurakunnalle/Nummen alueseurakunnalle
omistamansa Asunto Oy Rakuunantie 3:n osakkeet nrot 95-98, jotka oikeuttavat hallitsemaan yhtiö
Helsingin kaupungin Munkkiniemessä omistaman talon n:ro 3 Rakuunantien varrella B-portaassa
sijaitsevaa huoneistoa n:o 23 (2 h + kk + kh + et + lasitettu parveke, asuinpinta-ala 41 m2). Em.
asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistusoikeus siirtyy Lohjan seurakunnalle
viimeistään 30.10.2019. Huoneisto on tuolloin vapaana.
Lahjoittaja edellyttää, että lahjoituksen realisoinnista kertyvät varat tulee käyttää Nummen
Kirkkorakennuksen (Nummen Kirkkotie 10, 09810 Nummi) kunnostusmenoihin kirkkorakennuksen
täyttäessä vuoden 2022 adventtina 200 vuotta sekä Nummen kirkon vanhan ehtoollisvälineistön,
muun kirkossa käytettävän välineistön ja kirkon laitteistojen kunnostukseen tai uusimiseen.
Lahjoituksen nettoarvo lahjoitettavan kohteen realisoinnin ja siihen kohdistuvien vastuiden
kattamisen jälkeen on lahjoittajan mukaan 150-160.000 €.
Leo Dammert on lahjoittanut aikaisemmin rahavaroja Nummen hautausmaalla olevan
sankarihauta-alueen kunnostamiseen. Nämä varat on talletettu Länsi-Uudenmaan säästöpankissa
olevalle pankkitilille 400620-22467. Nyt puheena olevan lahjoituksen varat on
tarkoituksenmukaista tallettaa samalle pankkitilille käytettäväksi tarkoitemääräyksensä mukaan.
LIITTEET

4 Leo Dammertin kirje 30.9.2019 liitteineen
5 luonnos rahaston säännöiksi
6 kopio aikaisemman lahjoitusrahaston säännöistä

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) ottaa kiitollisuudella lahjoituksen vastaan ja
2) valtuuttaa hallintojohtajan tekemään rahaston sääntöihin tekniset korjaukset
3) ja esittää rahaston sääntöjä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
***********************************************************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä rahaston säännöt.
Kirkkovaltuuston päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto

§

22.10.2019

Sivu

47 - 49

66

47. ILMOITUSASIAT
1. Kirkolliskokousvaalit pidetään 11.2.2020 Lohjanportin seurakuntasalilla klo 18.00,
Hammarintie 4, 08680 LOHJA.
2 . Postin mahdollisen lakon vaikutus kirkkovaltuuston esityslistan jakamiseen paperiversiona.
48. MUUT ASIAT
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Simo Jouhi antoi selvityksen liittyen 28.5.2019 pidetyn
kirkkovaltuuston esityslistan postittamista koskevaan valtuutettu Jaakko Puomilan kysymykseen.
49. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 18.50.
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