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67. ALKUHARTAUS
Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 104.
68. 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.

69. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkistajiksi Jussi Erkintalon ja Merja Eräpolun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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70. UURNAHAUTOJEN RAKENTAMINEN VIRKKALAN HAUTAUSMAALLE
Virkkalan hautausmaalle rakennettiin uurnahautaosasto ja muistolehto vuonna 1998.
Muistolehdossa on vielä tilaa, mutta uurnahautoja on enää muutama vapaana. Hautausmaan
osastolla AI on vielä tilavaraus n. 125 uudelle arkkuhaudalle. Lisäksi arkkuhautoja palautuu
seurakunnalle määräaikaisten hallinta-aikojen päättyessä, joten vapaita arkkuhautoja on
jatkossakin riittävästi. Uusien uurnahautojen tarve jatkuu ja tulevaisuudessa myös kasvaa
suhteessa arkkuhautojen tarpeeseen. Nyt noin puolet luovutetuista haudoista on uurnahautoja.
Uurnahautojen lisärakentaminen olisi perusteltua sijoittaa hautausmaan osastolle 1, jossa
alkuperäisen hautausmaakaavan rivit 30 ja 31 ovat vielä käyttämättä. Tällä hautausmaan osalla
orsivesi/pohjavesi on hautaussyvyydessä ainakin keväisin, eikä alue sovellu arkkuhautaukseen.
Näin ollen osasto AI on syytä varata kokonaan arkkuhautaukselle.
Nyt suunniteltu uurnahauta-alue on luonnollinen jatkumo olemassa olevalle uurnahautausmaalle
(os. 3). Nykyisen alueen alaosassa oleva käytävä jatkuu läpi koko suunnitellun alueen. Tarkoitus
olisi tänä vuonna rakentaa suunnitelman mukaan osasto 4, jossa on 120 uurnahautaa.
Suunnitelma sisältää myös laajennusvaran (osastot 5 ja 6), joihin saadaan rakennettua vielä
yhteensä n. 180 uurnahautaa. Haudoille asennetaan betoninen muistomerkkien aluspalkki.
Muistomerkkimääräykset ovat samat, kuin osastolla 3.
Muutokset tältä osin kirjataan Virkkalan hautausmaan käyttösuunnitelmaan.
Liitteet 1) Asemapiirros Virkkala hm
2) Muutettu asemapiirros Virkkala hm
3) Hautakartta Virkkala hm os. 4
Hautaustoimen päällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
hyväksyä suunnitelman mukaiset muutokset Virkkalan hautausmaalle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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71. HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KUULUTUSMENETTELY METSOLAN HAUTAUSMAALLA
Viime kesänä tehdyssä inventoinnissa Metsolan hautausmaalla on kartoitettu hautoja, joiden
hoito on katsottu olennaisesti laiminlyödyksi. Hoidon laiminlyönnillä tarkoitetaan esim.
villiintynyttä kukkatilaa, rikkakasvien valtaamaa haudan pintaa tai vinossa olevaa tai kaatunutta
muistomerkkiä. Tällaisia hautoja on n. 20 kpl. Syksyllä -17 haudoille, joiden muistomerkki oli
vinossa, asetettiin muistomerkin oikaisukehotus. Keväällä -18 hautojen tilanne tarkistetaan ja
hoitamattomat haudat valokuvataan.

KL 17:5 §:
Haudan hoito
”Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden
haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle
tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä
on tiedotettava 24 luvun 11 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.
Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus 3 momentissa
tarkoitetusta tai hautaustoimilain 14 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tai muusta hautaa
koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä tai
ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.”
KL 24:11 §:
Tiedoksianto
”Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen, välipäätös, kutsu tai muu sellainen ilmoitus erikseen tiedoksi kirjeellä, jollei
sitä ole annettu hänelle kirjallisesti kokouksessa. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin.”
”Hautaoikeuden haltijan katsotaan saaneen 17 luvun 5 §:n 4 momentissa tarkoitetusta
päätöksestä tiedon, kun sitä koskeva kuulutus on julkaistu lehdessä.”
Hautaustoimen päällikkö esittää, että haudoilla, joiden hoito on laiminlyöty, toimitetaan KL 17:5§
mukainen kuulutusmenettely. Kuulutusmenettely aloitetaan kesä-heinäkuun aikana.
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
että Metsolan hautausmaalla käynnistetään hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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72. HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KUULUTUSMENETTELY NUMMEN

85
HAUTAUSMAALLA

2015-2017 tehdyssä seurannassa ja inventoinnissa Nummen hautausmaalla on kartoitettu
hautoja, joiden hoito on katsottu olennaisesti laiminlyödyksi. Hoidon laiminlyönnillä tarkoitetaan
esim. villiintynyttä kukkatilaa, rikkakasvien valtaamaa haudan pintaa tai vinossa olevaa tai
kaatunutta muistomerkkiä. Tällaisia hautoja on n. 220 kpl.
Syksyllä -17 haudoille, joiden hoito katsottiin laiminlyödyksi, asetettiin muistomerkin
oikaisukehotus tai haudan kunnostuskehotus. Keväällä -18 hautojen tilanne tarkistetaan ja
hoitamattomat haudat valokuvataan.

KL 17:5 §:
Haudan hoito
”Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden
haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle
tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä
on tiedotettava 24 luvun 11 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.
Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus 3 momentissa
tarkoitetusta tai hautaustoimilain 14 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tai muusta hautaa
koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä tai
ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.”
KL 24:11 §:
Tiedoksianto
”Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen, välipäätös, kutsu tai muu sellainen ilmoitus erikseen tiedoksi kirjeellä, jollei
sitä ole annettu hänelle kirjallisesti kokouksessa. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen
myöhemmin.”
”Hautaoikeuden haltijan katsotaan saaneen 17 luvun 5 §:n 4 momentissa tarkoitetusta
päätöksestä tiedon, kun sitä koskeva kuulutus on julkaistu lehdessä.”
Hautaustoimen päällikkö esittää, että haudoilla, joiden hoito on laiminlyöty, toimitetaan KL 17:5§
mukainen kuulutusmenettely. Kuulutusmenettely aloitetaan kesä-heinäkuun aikana.
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
että Nummen hautausmaalla käynnistetään hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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73. HENKILÖSTÖASIA
74. HENKILÖSTÖASIA
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Lohjan seurakunnan ruotsinkielisessä työssä vapautuu eläköitymisen seurauksena
lastenohjaajan työsuhteinen toimi 1.9.2018 lukien. Seuraajan rekrytointi esitetään
toteutettavaksi kuluvan kevään aikana, jotta uusi työntekijä voisi aloittaa tehtävässä syksyn
toimintakauden alkaessa.
Ruotsinkielisestä työstä vastaava kappalainen Raimo Kuismanen on ilmaissut, että toimen
täyttäminen on välttämätöntä, jotta ruotsinkielistä päivä- ja perhekerhotoimintaa voidaan
edelleen toteuttaa. Ruotsinkielisen työn tiimiin kuuluvat pappi (70 % työajasta),
nuorisotyönohjaaja ja kaksi lastenohjaajaa. Lapsiryhmän ohjaamiseen tarvitaan kaksi
lastenohjaajaa.
Lastenohjaajan pääasiallisena tehtävänä on ruotsikielisen työn päivä- ja perhekerhotoiminnan
sekä ohjaaminen. Tehtävään kuuluvat myös lastenleirit ja retket sekä osallistuminen
verkostoyhteistyöhön.
Tehtävän pätevyysvaatimuksena on kirkon lapsi- ja perhetyön tutkinto tai vastaava
perusammattitutkinto. Tehtävässä edellytetään erinomaista ruotsin kielen ja tyydyttävää
suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Toimeen valittavan on oltava ev.lut. kirkon
konfirmoitu jäsen ja hänen tulee esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin
kirjoittama lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6:2§:n mukainen
rikosrekisteriote.
Tehtävä on sijoitettu vaativuusryhmään 402 ja peruspalkka on 1963, 51 €/kk. Lisäksi voidaan
maksaa aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa, jonka
suuruus on enintään 15 % peruspalkasta.
Hakuilmoitus julkaistaan sähköisessä KirkkoHR –palvelussa sekä Kyrkpressen -lehdessä.
Hakuaika on 24.4. - 18.5.2018. Haastattelut järjestetään 22.5.2018. Kirkkoneuvosto
päättää valinnasta 12.6.2018.
Haastattelutyöryhmään esitetään nimettäväksi johtava kappalainen Raimo Kuismanen,
vastaava lastenohjaaja Beatrice Österman, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma sekä 1-2
ruotsinkielisen työn johtokunnan nimeämää edustajaa.

Asian valmistelija: Katri Lahtiluoma
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) julistaa ruotsinkielisen työn lastenohjaajan toimen haettavaksi siten, että hakuaika päättyy
18.5.2018
2) nimetä haastattelutyöryhmään Raimo Kuismasen, Beatrice Östermanin, Katri Lahtiluoman
sekä 1-2 ruotsinkielisen työn johtokunnan nimeämää edustajaa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano
Tiedoksi: haastattelutyöryhmään valitut
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79. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 3/2018
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista
31.3.2018 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on merkitty miinuksella ja
menot plussalla. Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla sekä rahoituslaskelma ja tase ovat liitteenä.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 15,9 % ja toimintakulujen osalta 19,8 %.
Verotulojen toteutuma maaliskuun loppuun on 28,4 %. Tässä tuloslaskelmassa ei ole huomioitu
maaliskuun poistoja, koska raportin tulostuspäivä on 10.4.2018. Olemme siirtyneet kirjanpidossa
nopeampaan aikatauluun, jonka johdosta lopulliset raportit ovat meillä käytettävissä kuukauden
päättymistä seuraavan kuun 15. päivä.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto helmikuun osalta on 730.945 euroa.
Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on kirkollisverotuotoissa lisäystä 3,8 %.
Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle 75.838,66 euroa.
Vuonna 2017 kuukausittain tilitettävä määrä oli 76.946,82 euroa.
Kirkollisveron tilityksissä tammikuussa 2018 käytettävä jako-osuus on 2,98 %. Jako-osuus on
edellisen kerran laskettu marraskuussa 2017.

Asian valmistelija: Outi Virtanen
LIITTEET 5
6
7
8
9

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä
Taulukko kirkollisverotulot kuukausittain

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 3/2018.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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80. SIJOITUSKATSAUS
Sijoitusmarkkinoiden tilannetta voidaan kuvata epävarmaksi. Osakesijoitusten pitkä nousu
näyttää päättyneen ja alkuvuodesta kansainväliset osakemarkkinat kääntyvät jyrkkään laskuun.
Kaikki suurimmat osakemarkkinat ovat vuoden alkuun nähden miinuksella. Epävarmuutta lisää
julkisuudessa nähty keskustelu suurvaltojen tullien mahdollisesta kauppasodasta ja sen
vaikutuksesta Suomen kaltaisiin avoimiin viennistä riippuvaisiin markkinatalouksiin.
Kirkkoneuvosto päätti 14.2.2017 § 33 kohdalla valita Lohjan seurakunnan täyden valtakirjan
sijoituspalveluiden hoitajaksi FIM Varainhoito Oy:n. Sopimus allekirjoitettiin 27.3.2017. Liitteenä
olevan kaavion sisällä olevasta salkkuraportista ilmenee, mihin varat on yksityiskohtaisesti
sijoitettu.
Muuta sijoitusvarallisuutta on myös kuvattu liitteessä. Sen osalta voidaan todeta, että
osakesijoitukset (170300) ovat pääosin nousseet vähintään hankintahintaansa. Arvonkorotukset
tehdään tilinpäätöksessä enintään hankintahintaan asti, joten rahastojen markkina-arvo ylittää
niiden kirjanpitoarvon.
Korkorahastot (170500) myös merkitään tilinpäätökseen hankintamenon arvolla, vaikka
markkina-arvo on sitä suurempi.
Rahamarkkinasijoituksiin (172000) kuuluva metsärahasto, United Bankers OyJ, UB Metsä
maksaa tuottoa 5.580 € vuodelta 2017. EQ Hoivakiinteistöjen osinko oli 12 621,66 €. FIM
Tonttirahasto I Ky:n pääomaa kutsutaan edelleen sisään, viimeinen osa aikaisemmin päätetystä
sijoituksesta maksetaan sijoitusrahastolle kevään aikana.
Joukkovelkakirjalainat (173000) Sijoituksen, Eurooppa IG 3/2014, joukkovelkakirjan juoksuaika
on 21.7.2021 saakka.
Muut arvopaperit (179000) koostuu seurakunnan omistamista asunto-osakkeista (12 asuntoa ja
autotalliosake), joihin ei tehdä arvonkorotuksia. Kirjanpitoarvo (369.385,44 €) on merkittävästi
markkina-arvoa alempi. Tuotot ja kulut on eritelty liitteessä.
LIITE 10

FIM varainhoito Oy:n salkkuraportti
kaavio muiden sijoitusten arvon kehityksestä
asuntojen tuotot ja kulut

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee sijoituskatsauksen tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

17.4.2018
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81. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VIREILLETULO JA VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN
L71 Haukilahti, kortteli 800, 28. kaupunginosa, Paloniemi
Lohjan kaupunki on lähettänyt valmisteluvaiheen kuulemista koskevan ilmoituksen ja pyytää
palautetta kaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista, osallistumisen ja
vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä valmisteluaineistosta 25.4.2018 mennessä.
Asemakaavamuutos koskee korttelia 800, jonka omistavat Asunto Oy Hauenpesä ja Asunto Oy
Haukilahti. Korttelissa 800 voimassaoleva asemakaava on hyväksytty 17.12.2003, mutta tuon
ajankohdan jälkeen tehdyssä arkeologisessa inventoinnissa todettiin korttelissa olevan
muinaisjäännös, rautakautinen asuinpaikka, joka rajoittaa korttelin pohjoisosan käyttöä.
Kaavamuutos muuttaa rakennusoikeuden määrää ja rakennusten sijoittelua.
Lohjan seurakunta omistaa naapurustossa olevan Haukilahdenkadun päässä olevan kiinteistön,
jonka käyttöön korttelin 800 sisällä tapahtuvat muutokset eivät vaikuta.
Hallintojohtajan päätösesitys
Kirkkoneuvosto merkitsee asemakaavamuutoksen vireille tulon ja valmisteluvaiheen tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LIITE 11

L71 kuuleminen ja kaavaselostus

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

17.4.2018
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82. SEURAKUNTAVAALIT JA VAALILAUTAKUNNAN PERUSTAMINEN JAOSTOINEEN
Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa 2018. Vaaleilla valitaan kirkkovaltuusto toimikaudelle
2019-2022. Ennakkoäänestys on 6.-10.11.2018 ja varsinainen vaalipäivä 18.11.2018. Aiemmista
vaaleista poiketen ennakkoäänestys pidetään tiistaista lauantaihin, ei maanantaista perjantaihin.
Varsinainen vaalipäivä on todennäköisesti marraskuun kolmantena, ei toisena sunnuntaina.
Vaalien toimittamisesta säädetään kirkkolaissa ja kirkon vaalijärjestyksessä. Kirkolliskokous on
päättänyt marraskuussa 2017 ehdottaa muutoksia kirkkolakiin. Eduskunta vahvistanee
lakimuutokset kevään 2018 aikana. Aiemmista vaaleista poiketen kirkkoherran kuuluminen
vaalilautakuntaan ei ole välttämätöntä. Tulevan lainsäädännön mukaan kirkkoherra ei voi olla
vaalilautakunnan jäsen, jos ei ole Lohjan seurakunnan äänivaltainen jäsen. Ehdokkaana oleva
henkilö tai hänen säädöksissä mainittu läheisensä ei voi toimia vaalilautakunnassa, vaan hänen
sijaansa on kutsuttava varajäsen.
Vaalilautakuntaa asetettaessa on syytä huomioida sekä voimassaolevan että ehdotetun lain
säädökset.
Voimassaoleva kirkkolain 23:19§ 1. mom.
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1 momentissa
tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto asettaa
vaalilautakunnan, johon kuuluu kirkkoherra ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä
monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat
jäsenten sijaan.
Kirkolliskokouksen ehdotus kirkkolain 23:19§ 1. momentiksi
Seurakuntavaalien ja kirkkoherran välittömän vaalin toimittamista sekä 10 §:n 1 momentissa
tarkoitettujen toimielinten muodostamista varten kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto asettaa
vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään
yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he
tulevat jäsenten sijaan.
Kirkolliskokouksen ehdotus uudeksi kirkkolain 23:19§ 4.momentiksi
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä
ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää
henkilöä.
Kun ehdokasasettelu ei vielä ole valmis vaalilautakuntaa asetettaessa, ohjeissa suositellaan, että
vaalilautakuntaan valitaan riittävä määrä varajäseniä. Tällöin vaalilautakunnan kokouksiin
saadaan riittävä määrä esteettömiä jäseniä siinäkin tapauksessa, että osa vaalilautakunnan
jäsenistä tulee esteellisiksi sen myötä, että hän tai hänen läheisensä on asettunut ehdolle
vaaleissa. Tavoitteena on se, että vaalilautakunnan jäsenet eivät ole esteellisiä.
Kirkkovaltuusto voi päättää seurakunnan jakamisesta äänestysalueisiin, mikä osaltaan vaikuttaa
vaalilautakunnan jäsenmäärään.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA
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Kirkkolain 23:19§ 2.mom.
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin,
jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, ja sen
tehtävänä on huolehtia äänestyksen toimittamisesta äänestysalueella siten kuin kirkon
vaalijärjestyksessä tarkemmin säädetään.
Kirkon vaalijärjestys 2:4§ Vaalilautakunta ja keskusvaalitoimikunta (osittain)
Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, joka tulee asettaa viimeistään vaalivuoden
toukokuussa. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.
Vaalilautakunta valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan.
Jos seurakunta on jaettu äänestysalueisiin, vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä,
että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 23 luvun 19 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin
päätösvaltaisiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön
toteuttamisesta äänestysalueella. Jaosto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
keskuudestaan. Jaostoista on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnasta
säädetään.
Lohjan seurakunnassa toimitetuissa edellisissä seurakuntavaaleissa alue jaettiin viiteen eri
äänestysalueeseen vanhojen seurakuntarajojen mukaisesti ja myös tulevissa vaaleissa on
tarkoituksenmukaista toimittaa vaali vastaavalla tavalla.
Tämä tarkoittaa sitä, että kirkkoneuvoston on tehtävä kirkkovaltuustolle
äänestysalueista, koska se on ilmoitettava Kirkkohallitukselle jo 30.4.2018 mennessä.

ehdotus

Vaalilautakunta voidaan valita kokoonpanoineen, vaikka kirkkolain muutos ei olisikaan voimassa,
koska lainmuutoksen oleellinen sisältö on vaalin ajankohdan muutos.
Vaalilautakunnan jäsenten valinnassa on huomioitava kirkkolain 23:8§ vaatimus siitä, että
toimielimeen valitaan sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle päätettäväksi, että seurakunta jaetaan viiteen eri
äänestysalueeseen vanhojen seurakuntarajojen mukaan seuraavasti: Kantaseurakunta,
Karjalohja, Nummi, Pusula ja Sammatti.
2) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan puheenjohtajan ja
lisäksi vähintään neljä jäsentä. Tämä lautakunta toimii samalla kantaseurakunnan osalta
vaalilautakunnan jaostona.
3) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan vähintään yhtä monta
varajäsentä, kuin on varsinaisia jäseniä, ja asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, missä he
tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.
4) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Karjalohjan, Nummen Pusulan ja
Sammatin alueseurakuntiin kuhunkin vaalilautakunnan jaoston, jossa on vähintään kolme
jäsentä.
5) Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntien jaostoihin yhtä monta
varajäsentä, kuin on varsinaisia jäseniä, ja asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, missä he
tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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KOKOUSPÖYTÄKIRJA
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Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LIITE 12

Kirkkohallituksen esitys X/2017 kirkolliskokoukselle
Ohjeistus, vuoden 2018 seurakuntavaalit
Kirkkohaalituksen kiertokirje 1/2018

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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__________________
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83. TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
 palvelun toimikunnan muistio, LIITE 13
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä toimikunnan pöytäkirjan tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä
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17.4.2018
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84. HENKILÖSTÖASIA

85. ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
 Kirkkohallituksen yleiskirjeet 7-8/2018
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
 Uusia vaaliohjeita julkaistu (6.4.)
http://info.seurakuntavaalit.fi/vaalien-jarjestaminen/vaaliohjeet
 Piispan vaali Espoon hiippakunnassa 2018
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/piispan-vaali-2018/
 Kukkien myyntilupa-anomus/Pirkko Maaniemi , LIITE 14

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
86. MUUT ASIAT

87. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.40.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

