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109. ALKUHARTAUS
Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 408.
110. 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.
Käsittelyjärjestyksen osalta päätettiin, että §119 käsitellään §111 jälkeen.
Muissa asioissa jäsen Birgitta Silvennoinen tuo esille aloitteen.
111. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkistajiksi Esa Sohlbergin ja Birgitta Silvennoisen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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119. RIPPIKOULUSUUNNITELMA VUODELLE 2019
Rippikoulutyöstä vastaava pastori Panu Mäkelä on laatinut vuodelle 2019 suunnitelman vuoden
ripikouluista, joka on liitteenä. Tulevan vuoden rippikoululaisten ikäluokka, jotka ovat
seurakunnan jäseniä, on kooltaan 441. Tämän lisäksi todennäköisesti seurakunnan jäsenyyteen
liittyy kasteen ja rippikoulun käynnin kautta joitakin nuoria.
Rippikoulusuunnitelmaan on liitetty kahden järjestön pitämät rippikoulut: Kansan
Raamattuseuran pitämät rippikoulut Vivamossa ja Kisakalliossa pidettävät urheilurippikoulut.
Tämä johtuu siitä, että kyseisten järjestöjen kohdalla näiden rippikoulujen henkilötiedot
käsitellään ohjeistuksen mukaan siinä seurakunnassa, jonka alueella rippikoulu pidetään.
Kyseisiin rippikouluihin on Espoon hiippakunnan tuomiokapituli antanut järjestöille luvan.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan rippikoulusuunnitelman vuodelle 2019.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan rippikoulusuunnitelman vuodelle 2019.
Lähivaellusrippikoulujen osalta tilanne tutkitaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LIITE 6

rippikoulusuunnitelma
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112. SIIVOUS- JA VAHTIMESTARIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN
Siivoussopimukset Mäntynummen seurakuntatalon ja Lohjanportin seurakuntakodin osalta
päättyivät 31.1.2018 ja Metsolan seurakuntakodin osalta 31.5.2018.
Lohjan seurakunta pyysi tarjoukset kaikkien kolmen kohteen siivous- ja vahtimestaripalveluista.
Tarjouksessa tuli antaa kokonaisvuosihinta em. toimitilojen siivous- ja vahtimestaripalveluista.
Kilpailutus toteutettiin ns. kansallisena hankintana julkisten hankintojen HILMA-sivustolla.
Uusi kilpailutuslaki edellyttää erityisasiantuntemusta, osaamista ja kokemusta, sillä kilpailutuksen
perusteena ei voi enää olla pelkkä hinta. Rinnalle tulevat myös palvelun hankkijan asettamat
laatukriteerit. Siivouspalvelun kilpailutus toteutettiin siivoustoimialan konsulttiyrityksen
CleanClassic Oy:n avustuksella.
Siivoussopimus tehdään valitun siivousliikkeen kanssa kolmeksi (3) vuodeksi. Sopimuskausi alkaa
1.8.2018 ja päättyy ilman erillistä irtisanomista 31.7.2021.
Määräaikaan 17.5.2018 klo 10.00 mennessä 4 siivousliikettä jätti seuraavanlaiset tarjoukset:
Siivousliike

Kokonaisvuosihinta

St-Siivouspalvelu
Carra Oy
Lassila & Tikanoja Oyj
RTK-Palvelu Oy

69 006,00 €
59 954,00 €
96 609,64 €
147 733,44 €

Hinnat sisältävät alv 24 %.
Halvimman tarjouksen (kokonaisvuosihinta) Mäntynummen seurakuntatalon, Lohjanportin
seurakuntakodin ja Metsolan seurakuntakodin siivous- ja vahtimestaripalveluista jätti Carra Oy,
59 954 euroa. Kolmen vuoden sopimuksen kokonaishinnaksi tulee 179 862 euroa. Kokonaishinta
pysyy kansallisen hankintarajan puitteissa. (EU-hankintaraja palveluiden ostossa on 221 000
euroa, alv 0 %.)
Tarjousten avaamisen jälkeen järjestettiin selonottotilaisuus edullisimman tarjouksen jättäneen
Carra Oy:n kanssa. Tilaisuudessa oli tarkoitus selvittää ja varmistaa, että tarjoaja pystyy
hoitamaan toimitilojen siivous- ja vahtimestaripalvelut tarjoamallaan hinnalla sekä seurakunnan
asettamien vaatimusten mukaisesti.
Tarjoaja vakuutti, että Carra Oy pystyy hoitamaan vaaditut tehtävät.
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Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. että Mäntynummen seurakuntatalon, Lohjanportin seurakuntakodin ja Metsolan
seurakuntakodin siivous- ja vahtimestaripalvelut annetaan kolmeksi (3) vuodeksi Carra Oy
hoidettavaksi hintaan 59 954 euroa/vuosi (179 862 euroa/3 vuotta)
2. että siivouksesta laaditaan erillinen siivoussopimus valitun siivousliikkeen kanssa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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113. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN
Lohjan kaupunki on pyytänyt lausuntoa 9.5.2018 saapuneella kirjeellä 4. kaupunginosassa
(Hiidensalmi) sijaitsevan Taimisto -Tennarin alueen L16 asemakaavamuutoksesta. Muutos koskee
kortteleita 172 ja 178, korttelin 188 osaa sekä katu- ja lähivirkistysalueita.
Lohjan seurakunta omistaa alueella, korttelissa 172 sijaitsevan, 2.700 m2 suuruisen maa-alueen,
joka kuuluu Lindkulla- nimiseen tilaan 5:8. Sen nykyinen kaavamerkintä on T, eli teolliseen
käyttöön varattu alue.
Kaupunki on laatinut useita luonnosvaihtoehtoja alueelle. Kaikki lausuntopyyntömateriaalin
mukana tulleet vaihtoehdot sijoittavat seurakunnan omistamalle maapohjalle town house –
tyyppistä asuinrakentamista.
Alueen rakennettavuutta on selvitetty ja nyt olevan tiedon mukaan asuinrakentaminen sijoittuu
rakennuskelpoiselle maaperälle. Lisäksi town house – tyyppisen rakentamisen kerroskorkeus on
yleensä enintään kolme kerrosta, joten suunniteltu rakennustyyppi ei ole erityisen korkeaa
rakentamista, joka vaatisi vahvempaa perustamistapaa.
Valmisteluvaiheen kaavaselostusluonnoksessa (21.3.2018), kappaleessa 3. ”Kaavan kuvaus
valmisteluvaiheessa” todetaan, että valmiissa asemakaavassa ei todennäköisesti esitetä
liikuntatoimintojen sijoittelua muuta kuin korttelialueiden tarkkuudella. Edelleen todetaan, että on
tarkoituksen mukaista sijoitella eri liikuntamuotojen (jalkapallo / tennis) kenttiä erilleen toisistaan
niiden tuottaman äänen perusteella. Lisäksi on todettu, että liikuntamuotoja on pyritty
sijoittamaan sopivassa suhteessa asumiseen. Kuitenkin on niin, että äänekkäämpi
jalkapallokenttä on sijoitettu asuinalueen viereen ja hiljaisempi tenniskenttä asuinalueesta
erilleen. Sijoittelu varmasti tarkentuu rakentamisvaiheessa, mutta on hyvä huomata, että
asuinrakentamisen edellytyksiä ei pilattaisi kenttien väärällä sijoittelulla.
Käsittely: Jäsen Leena Saari poistui käsittelyn ajaksi. Syy: Kaupunginhallituksen jäsenyys
Hallintojohtajan päätösesitys
Kirkkoneuvosto
1) merkitsee saapuneen valmisteluvaiheen
luonnosvaihtoehdot A-C tiedoksi

kaavaselostusluonnoksen

ja

siihen

liittyvät

2) kiinnittää kaavoittajan huomiota siihen, että urheilukentät sijoitetaan järkevällä tavalla
kaavatalouden kannalta olennaisiin asuinkortteleihin nähden
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimieliseksi.
LIITE 1

lausuntopyyntö
luonnosvaihtoehdot A-C
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114. ANOMUS MUISTOKIVEN PYSTYTTÄMISESTÄ PUSULAN HAUTAUSMAALLE
Esko Jaakkola ja Pertti Numminen ovat jättäneet kirkkoneuvostolle 14.5.2018 päivätyn
anomuksen, jolla haetaan lupaa pystyttää Pusulan hautausmaalle muistokivi vuoden 1918
taisteluissa valkoisten puolella taistelleille. Anomuksen liitteenä on luonnospiirustus
muistomerkistä. Anomuksessa muistomerkin sijoituspaikaksi esitetään kirkon pääoven vieressä
olevaa viheraluetta. Hanke on tarkoitus toteuttaa keräysvaroin.
Pusulan alueseurakunnan alueneuvostolta pyydettiin lausunto hankkeesta. Alueneuvosto
kokoontui 3.6. ja kokoukseen kutsuttiin Esko Jaakkola esittelemään muistomerkkihanketta.

Alueneuvoston päätös (ALN 26§): Pusulan alueneuvosto lausuu seuraavaa.
- Seurakunnan on kohdeltava kaikkia seurakuntalaisia tasavertaisesti myös historiamme vaikeita aikoja

muistellessa sekä etsittävä ensisijaisesti sovintoa.
- Jos päätetään pystyttää valkoisten muistomerkki hautausmaalle, symboliikan on oltava hautausmaalle
sopivaa (ei hakaristisymbolia)
- Seurakunnalla on oltava selkeä linjaus, voiko muistomerkkiä pystyttää yksityiset, takana voisi olla järjestö
tms. Lisäksi tarvitaan enemmän faktista tietoa kiveen merkityistä henkilöistä (historiaselvitystä)
- ehdotettuun paikkaan muistomerkki on liian massiivinen ja paikkaa ei pidetty soveltuvana, tulisi katsoa
toinen paikka, esim. lähellä punaisten muistomerkkiä.
- mikäli historiatutkimuksessa selviää henkilöitä, joiden nimi tulisi näkyä kivessä, kiveen tulisi varata paikka
nimille.
- mikäli hanke etenee, Pusulan alueneuvosto vaatii lausua asiasta tarvittaessa lisää
- mikäli muistomerkki päätetään pystyttää, esim. itsenäisyyspäivän seppelkäytännön on oltava
yhdenmukainen
- Helinä Kerkon tekemästä aloitteesta keskusteltiin ja pyydetään Pekka Huttusta selvittämään, voidaanko
aloitteen mukainen kivi ottaa seurakunnan hoitoon

LIITE 2

Anomus ja luonnospiirros 14.5.2018

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee hankkeesta ja ottaa kantaa anomukseen.
Kirkkoneuvosto kävi keskustelun tehdyn ehdotuksen johdosta. Ehdotuksessa koettiin
ongelmalliseksi paitsi historiallisesti asiaankuulumaton hakaristisymboliikka, niin myös
suunnitellun muistomerkin koko ja ehdotettu sijainti. Lisäksi jäi epäselväksi onko kaatuneiden
omaisilta tai oikeudenomistajilta selvitetty suostumus nimien merkitsemiseen muistomerkkiin.
Kirkkoneuvosto pitäisi myös parempana, jos hankkeen takana olisi yhdistys tai muu
järjestäytynyt toimija eivätkä yksityishenkilöt. Mikäli hankkeeseen kerätään varoja, keräyksen
tulisi olla järjestäytynyt.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto hylkää esityksen muistomerkin sijoittamisesta Pusulan hautausmaalle yllä
selostetuin perustein. Kirkkoneuvosto edellyttää mahdollisessa uudessa hakemuksessa selvitystä
nyt todettuihin ongelmakohtiin.
Täytäntöönpano
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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115. TAVOLAN METSÄHAUTA
Kevään aikana on tullut muutamia yhteydenottoja, joissa on pyydetty seurakuntaa
kunnostamaan Tavolan metsähaudan (toverihaudan) muistomerkki. Muistomerkki on pystytetty
vuonna 1945 paikalle, johon haudattiin 12 toukokuussa 1918 teloitettua punakaartilaista.
Haudan ja muistomerkin omistajasta ei ollut tietoa. Etsintöjen jälkeen Nummen alueseurakunnan
arkistosta löytyi hautaan liittyviä asiakirjoja. Näistä kävi ilmi, että Nummen seurakunta on
ostanut haudan ja siihen liittyvän alueen (KV 17.7.1949).
Hauta ja sinne johtava tie on lohkottu omaksi tilakseen (kiinteistötunnus 444-555-0005-0017),
jonka pinta-ala on 390 m2.
Asiakirjoista löytyi myös sopimuskirja, jolla Nummen sos. dem. kunnallistoimikunta
sitoutuu huolehtimaan ”alueen kunnostamisesta ja jatkuvasta hoidosta”. Tämän
sopimuksen merkitystä selvitellään.
Löydettyjen asiakirjojen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että ko. alue on seurakunnan
hallussa ja viime kädessä haudan ja muistomerkin kunnossapito lankeaa seurakunnan vastuulle.
Kiviliikkeen antaman arvion mukaan muistomerkin kunnostaminen maksaa n. 2000€.
Hautaustoimen päällikkö esittää, että muistomerkin ja haudan kunnostamiseen varataan
määräraha ensi vuoden talousarvioon.
LIITE 3

Valokuvat haudasta
Kartta
Nummen kirkkovaltuuston päätös 17.7.1949 (ote)
Kauppakirja 11.4.1950
Lainhuudatusasiain pöytäkirja 28.11.1951 (ote)
Sopimuskirja 24.3.1950

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) merkitä tiedoksi, että Tavolan metsähauta on seurakunnan maalla oleva julkinen muistomerkki
2) että ensi vuoden talousarvioon varataan määräraha muistomerkin kunnostamiseen
Hautaustoimen päällikön muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) merkitä tiedoksi, että Tavolan metsähauta on seurakunnan maalla oleva julkinen muistomerkki
2) että ensi vuoden talousarvioon varataan tarvittaessa määräraha muistomerkin
kunnostamiseen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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116. KUKKIEN MYYNTILUPA-ANOMUS
Pirkko Maaniemi on anonut lupaa myydä seurakunnan kirkkojen porteilla ruusuja
konfirmaatiopäivinä ja seurakunnan hautausmailla kevät-, kesä-, syys- ja joulukukkia sekä muita
asetelmia. Haettu lupa on laaja sisältäen kaikki kirkot ja hautausmaat ja kesäkaudella
käytännössä rajattoman oikeuden myyntiin seurakunnan alueilla.
Jos lupa myönnetään, on otettava huomioon, että muitakin vastaavia anomuksia saattaa tulla ja
siten nyt tehdään myös linjausta seurakunnan alueiden käytöstä liiketoimintaan. Joka
tapauksessa, jos lupa myönnetään, tulee se myöntää määräaikaisena ja myyntipaikat tulee
tarkkaan määrätä.
LIITE 4

Anomus 17.4.2018

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja ottaa kantaa anomukseen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto antaa Pirkko Maaniemelle luvan vuodeksi kerrallaan myydä ruusuja
konfirmaatiopäivinä Lohjan kirkon portilla, Virkkalan kirkon ja Metsolan kappelin edessä.
Täytäntöönpano
Kokouksessa pidettiin tauko 20.05-20.15
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117. TESTAMENTIN VASTAANOTTAMINEN
Lohjan seurakunnan taloussäännön 21 §:n mukaan kirkkoneuvosto antaa ohjeet lahjoitus- ja
testamenttivarojen hoidosta osana seurakunnan kirjanpitoa.
Karjalohjalta oleva Annikki Amanda Lehtonen (kuollut 16.11.2017) on testamentissaan 4.3.2011
määrännyt omistamansa asuinhuoneiston menevän puoliksi Karjalohjan seurakunnalle ja puoliksi
kahdelle yksityishenkilölle. Testamentti on annettu tiedoksi lakimääräisille perillisille ja muille
testamentinsaajille, jotka ovat myös sitoutuneet olemaan sitä moittimatta. Testamentti on siis
saanut lainvoiman.
Asuinhuoneisto käsittää 2 huonetta, keittiön ja saunan, pinta-alaltaan 68,5 m2, Asunto Oy
Pankinantti- nimisessä asunto-osakeyhtiössä osoitteessa Keskustie 27 B 6, 09120 Karjalohja.
Asunto on perukirjassa arvioitu 60.000 € arvoiseksi. Seurakunnalle tuleva osa on määrätty
käytettäväksi diakoniatyötä varten.
Perunkirjoitus on pidetty 25.4.2018. Perukirja ja testamentti ovat nähtävillä kirkkoneuvoston
kokouksessa.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää ottaa Annikki Amanda Lehtosen testamentin vastaan ja määrää varat
käytettäväksi testamentin tarkoituksen mukaisesti.
Hallintojohtajan muutettu päätösesitys:
1) Kirkkoneuvosto päättää ottaa Annikki Amanda Lehtosen testamentin vastaan ja määrää varat
käytettäväksi testamentin tarkoituksen mukaisesti.
2) valtuuttaa hallintojohtajan neuvottelemaan ja tekemään kyseisen kaupan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LIITE 5

Perukirja ja testamentti (nähtävillä kokouksessa)

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

12.6.2018

§

Sivu
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145

118. ANOMUS KIRKKOHALLITUKSELLE: KOLEHTI SAKUN KIRKON RAKENTAMISEEN
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto on lähestynyt
17.5.2018 kirkkoherraa alla olevalla sähköpostiviestillä:
Tervehdys Turusta,
Viime viikolla Viron arkkipiispa Urmas Viilma, kirkon rakentamisen säätiön valtuuston
puheenjohtaja, kirkkoherra Juri Vallsalu ja projektisihteeri Ardon Kaerma olivat Turussa
kertomassa Sakun kirkon rakennusprojektista ja saimme ajatuksen hakea kirkkohallitukselta
valtakunnallista kolehtia kirkon rakentamiseen.
Missionmen eli Suomen Liikemiesten Lähetysliitto voisi toimia yhteystahona ja kolehtivarat
menisivät täysin lyhentämättöminä Sakun kirkon rakentamiseen. Olisiko Lohjan seurakunnan
mahdollisuus myös olla yhtenä hakemuksen allekirjoittajana? Tämä edellyttäisi kylläkin
kirkkoneuvoston päätöstä.
Kolehtihakemukset pitää toimittaa kirkkohallitukselle jo toukokuun loppuun mennessä, mutta
ajattelen, että hakemusta voisi täydentää kirkkoneuvostonne päätöksellä myös hakuajan
päätyttyä, jos henki teillä päätöksen syntymiseen olisi myönteinen.
Olette hienolla tavalla jo nyt tukeneet kirkon rakentamista ja tässä kyselyssäni ei nyt olisi kyse
teidän taloudellisesta sitoumuksesta, vaan ainoastaan ystävyysseurakunnan nimen käyttämisestä
hyvään tarkoitukseen.
Olen juuri lähestynyt Liperin kirkkoherraa Jari Uimosta samansisältöisellä postilla ja pyytänyt
Liperin seurakuntaa mukaan allekirjoittajaksi. Lisäksi Turun suunnalla Paimion seurakunta on
ainakin kirkkoherra Vesa Tuomisen ensiaavistuksen mukaan tulossa mukaan allekirjoittajaksi.
Nimiä löytyisi varmasti lisääkin, jos aikaa olisi enemmän, mutta katsomme ystävyysseurakuntien
mukanaololla nyt olevan erityistä painoarvoa.
Miltä vaikuttaa?
Hanna Lehto
keskusrekisterin johtaja
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
p. 040 3417 262
Hanna Lehto kysyy Lohjan seurakuntaa yhdeksi hakemuksen allekirjoittajaksi, jotta siitä saataisiin
yksi valtakunnallinen kolehtipyhä ensi vuodelle. Kolehtihakemus on laadittu ja siitä vastaa
Suomen Liikemiesten Lähetysliitto.
Lohjan seurakuntaa pyydetään muiden Sakun
ystävyysseurakuntien tavoin yhdeksi hakemuksen allekirjoittajaksi.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

12.6.2018
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Sakun nuorella seurakunnalla on ollut jo ennen itsenäistymistään haaveena saada kirkko- ja
kokoontumistilat nykyisen rukoushuoneen sijasta. Hanna Lehdon ja Liikemiesten lähetysliiton
ehdotus on myönteinen ja kaikin puolin kannatettava, johon voidaan mielellään osallistua.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto osallistuu edellä esitettyyn hankkeeseen ja valtuuttaa joko hallintojohtajan tai
kirkkoherran alekirjoittamaan Lohjan seurakunnan osalta anomuksen koskien valtakunnallista
kolehtia Sakun kirkon rakentamiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LIITTEET 17

Hakemuslomake 2019
Kuvat

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

12.6.2018
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120. KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VALINTA
Kiinteistöpäällikön virka on ollut haettavana ajalla 9.5-1.6.2018. Avoimesta virasta julkaistiin
hakuilmoitus internetissä osoitteissa www.oikotie.fi, www.evl.fi, www.lohjanseurakunta.fi ja
www.mol.fi sekä lyhennetty viiteilmoitus Länsi-Uusimaa – ja Kotimaa -sanomalehdissä.

Lohjan seurakunnassa on haettavana
KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRKA
Lohjan seurakunnalla on omistuksessaan ja huolehdittavanaan suuri määrä erilaisia kiinteistöjä ja
rakennuksia, joista osa on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Tulevina vuosina painopiste on
erityisesti korjausrakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa.
Kiinteistöpäällikön tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää seurakunnan kiinteistöpalvelujen
kokonaisuutta. Kiinteistöpäällikkö vastaa seurakunnan rakennushankkeiden teknisestä
suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnasta sekä toimii kiinteistöpalveluiden henkilökunnan
esimiehenä. Tehtävään kuuluu myös oman toimialan asioiden valmistelu ja esittely
kirkkoneuvostolle.
Viran hakijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta vastaavaa ammatillista
tutkintoa sekä riittävää rakennusalan tuntemusta. Lisäksi edellytetään suomen kielen erinomaista
kirjallista ja suullista taitoa ja ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Eduksi katsotaan
kokemus esimiestehtävistä. Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen
tulee esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Palkkaus on Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 603 (peruspalkka 3
741-4 302 €/kk työkokemuksesta riippuen). Työ alkaa 1.11.2018 tai sopimuksen mukaan. Viran
täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Haastattelut järjestetään 4.6.2018. Rekrytointiin sisältyy henkilöarviointi, joka suoritetaan 6.8.6.2018 välisenä aikana.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Tarja Virtanen, p. 044 720 2371, tarja.virtanen@evl.fi ja
Personnel Groupin konsultti Kari Sorvari, p.0500 462 550.
Hakemukset lähetetään sähköisesti KirkkoHR -palvelun kautta 1.6.2018 klo 15 mennessä.
Hakemukset vastaanotettiin sähköisen KirkkoHR –palvelun kautta. Määräaikaan mennessä
hakemuksia tuli yhteensä 16. Yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä. Hakemukset
ansioluetteloineen ovat nähtävillä kokouksessa.
Henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin seuraavat viisi hakijaa, joista kolme ei halua nimeä
julkisuuteen:
•
•
•
•
•

NN
NN
Lylylahti Harri, Sammatti
NN
Peltonen Matti, Lohja

Haastattelut järjestettiin maanantaina 4.6.2018. Haastattelutyötyhmään kuuluivat hallintojohtaja
Tarja Virtanen, kirkkoherra Juhani Korte, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma sekä
kirkkoneuvoston nimeämät edustajat Paul Packalén ja Esa Sohlberg.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
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Haastattelujen perusteella työryhmä päätti lähettää Personnell Groupin henkilöarviointiin NN:n
ja Matti Peltosen.
Työryhmä valmistelee esityksen kiinteistöpäällikön virkaan valittavasta henkilöstä suoritettujen
haastattelujen ja henkilöarvioinnista saadun raportin perusteella. Päätösesitys tuodaan
kirkkoneuvoston kokoukseen.

Asian valmistelija: henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma
LIITE 7

Hakijayhteenveto (nähtävillä kokouksessa)

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita kiinteistöpäällikön kokoukseen tuotavan esityksen pohjalta
2. noudattaa viran täytössä kuuden kuukauden koeaikaa
3. määritellä viran tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 3741,33 vaativuusryhmässä 603, jonka
lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta henkilöstöpäällikön
päätöksen mukaisesti
4. edellyttää, että virkaan valittu toimittaa työnantajalle ennen valinnan vahvistamista
työterveyshuollosta hankitun lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Hallintojohtajan täydennetty päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita teknikko, rakennusmestari Ilkka Nymanin kiinteistöpäällikön tehtävään ja hänen
kieltäytymisensä varalle toissijaisena rakennusmestari Matti Peltosen.
2. noudattaa viran täytössä kuuden kuukauden koeaikaa
3. määritellä viran tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 3741,33 vaativuusryhmässä 603, jonka
lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 % peruspalkasta henkilöstöpäällikön
päätöksen mukaisesti
4. edellyttää, että virkaan valittu toimittaa työnantajalle ennen valinnan vahvistamista
työterveyshuollosta hankitun lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano
Ote: haastattelussa olleet
Tiedoksi: kaikki hakijat, palkkasihteeri Mira Salonen

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
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121. HENKILÖSTÖASIA
122. HENKILÖSTÖASIA
123. HENKILÖSTÖASIA

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

12.6.2018
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124. LASTENOHJAAJAN VALINTA RUOTSINKIELISEEN TYÖHÖN
Ruotsinkielisen työn lastenohjaajan työsuhteinen toimi on ollut haettavana ajalla 26.4. 18.5.2018. Avoimesta toimesta julkaistiin hakuilmoitus internetissä osoitteissa www.oikotie.fi,
www.evl.fi, www.lohjanseurakunta.fi ja www.mol.fi sekä lyhennetty viiteilmoitus Kyrkpressen lehdessä.

Lojo församling lediganslår
BEFATTNING SOM BARNLEDARE
Barnledares uppgifter och arbetets tyngdpunkt omfattar svenskspråkiga verksamhetens dag- och
familjeklubbars ledning, barnläger, utflykter och deltagandet i nätverkssamarbetet.
Behörighetskrav för tjänsten är av kyrkan godkänt examen i barn- och familjearbetet eller
liknande. Barnledaren ska ha utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska i tal
och skrift.
Befattningen hör till kravnivå 402 (grundlön 1963 – 2257 €/mån.). Den som blir vald bör vara
konfirmerad medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Innan tillträdet i befattningen skall
den som väljs visa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare samt ett utdrag
från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom.
Befattningen börjar den 1.8.2018. På befattningen tillämpas en prövotid på 6 månader.
Mer information ger kaplan Raimo Kuismanen 044 3284 357 raimo.kuismanen@evl.fi
Tjänsten ansöks med hjälp av en elektronisk sökningsblankett via tjänsten KirkkoHR senast
18.5.2018 kl 15. Anställningsintervju den 22.5.2018 kl 18.
Hakemukset vastaanotettiin sähköisen KirkkoHR –palvelun kautta. Määräaikaan mennessä
hakemuksia tuli yhteensä neljä. Yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä. Hakemukset
ansioluetteloineen ovat nähtävillä kokouksessa.
Henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin kaikki neljä hakijaa:
• Anna Forsman-Granroth, Karjaa
• Lotten Ikävalko, Lohja
• Nina Loikkanen, Lohja
• Ulrika Suominen, Lohja
Haastattelut järjestettiin tiistaina 22.5.2018. Haastattelutyötyhmään kuuluivat johtava
kappalainen Raimo Kuismanen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma, vastaava lastenohjaaja
Beatrice Östermann sekä ruotsinkielisen työn johtokunnan nimeämät edustajat Kim Nordström ja
Ilse Rantanen.
Työhakemusten ja suoritettujen haastattelujen pohjalta tehdyn arvioinnin perusteella työryhmä
ehdottaa yksimielisesti, että ruotsinkielisen työn lastenohjaajan toimeen valitaan Ulrika
Suominen. Hänellä on pitkä ja laaja työkokemus varhaiskasvatuksesta sekä kunnan että
seurakunnan palveluksessa.
Varalle työryhmä ehdottaa valittavaksi Anna Forsman-Granrothin.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
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Asian valmistelu: henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma
LIITE 8

Hakijayhteenveto (nähtävillä kokouksessa)

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita ruotsinkielisen työn lastenohjaajan toimeen Ulrika Suomisen 1.8.2018 lukien tai
sopimuksen mukaan
2. valita varalle Anna Forsman-Granrothin
3. noudattaa toimen täytössä kuuden kuukauden koeaikaa
4. määritellä tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1963,51 €/kk vaativuusryhmässä 402
5. edellyttää, että toimeen valittu toimittaa työnantajalle ennen valinnan vahvistamista
rikosrekisterilain 6:2§:n mukaisen rikosrekisteriotteen sekä työterveyshuollosta hankitun
lääkärintodistuksen terveydentilastaan
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano
Ote: haastattelussa olleet
Tiedoksi: kaikki hakijat, palkkasihteeri Mira Salonen

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
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125. HENKILÖSTÖASIA
126. LAUSUNTO SAIRAALAPASTORIN VIRANTÄYTÖSTÄ
Lohjan seurakunnan sairaalapastorin virka vapautuu nykyisen sairaalapastori Tuomo Mantereen
siirtyessä eläkkeelle 1.10.2018 lukien. Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedokseen kokouksessaan
13.2.2018/§ 26.
Lohjan seurakunnassa on yksi kokoaikainen sairaalapastorin virka. Lisäksi sairaalasielunhoitoon
osallistuu yksi kappalainen noin 50 %:n työpanoksella. Sairaalapastori vastaa työstä Lohjan ja
Paloniemen sairaaloissa ja kappalainen toimii osa-aikaisesti Lohjan terveyskeskuksen
vuodeosastojen sairaalasielunhoitajana.
Sairaalasielunhoito on potilaan, läheisten ja henkilökunnan tukemista sairauden ja kriisien
keskellä, hoitotyön arjessa ja vaativissa erityistilanteissa. Sairaalasielunhoidon kohderyhmänä
ovat terveydenhuollon yksikössä hoitojaksolla olevat potilaat. Laitoksessa olevien potilaiden
lisäksi sairaalasielunhoitaja työskentelee potilaiden läheisten ja terveydenhuollon henkilökunnan
kanssa.
Sairaalapastorin keskeisenä tehtävänä on potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan parissa
tehtävä sielunhoitotyö osana ihmisten kokonaisvaltaista hoitoa. Tehtäviin kuuluu myös
sairaalasielunhoitoon liittyvien kirkollisten toimitusten hoitaminen, hengellisten tilaisuuksien
järjestämisestä huolehtiminen sekä henkilökunnan työn tukeminen.
Sairaalapastorin tehtävä pohjautuu sopimuksiin. Lohjan seurakunnalla on toistaiseksi voimassa
oleva sopimus HUS-kuntayhtymän kanssa sairaalasieluhoidon järjestämisestä Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Lisäksi seurakunnalla on vastaava sopimus Lohjan
terveyskeskuksen sairaalapalveluiden kanssa.
Sairaalasielunhoito liittyy keskeisesti seurakunnan strategiaan. Sairaalasielunhoidossa toimitaan
näkyvästi ja jalkaudutaan sinne, missä ihminen tarvitsee apua ja tukea elämän eri tilanteissa.
Virka on syytä julistaa haettavaksi. Hakuprosessi toteutetaan elo-syyskuussa 2018.
Viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen (peruspalkka 3183 -3660 euroa/kk).

Sairaalapastorin pätevyysvaatimukset ja viran erityiset tarpeet

Sairaalapastorin viran pätevyysvaatimuksena on kelpoisuus papin virkaan, kirkon
sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus tai sitoutuminen sen hankkimiseen välittömästi viran
vastaanottamisen jälkeen. Lisäksi virkaan valittavalta edellytetään henkilökohtaista soveltuvuutta,
joka todetaan soveltuvuusarvioinnilla. Eduksi katsotaan suomen kielen erinomainen suullinen ja
kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.
Muuttuva toimintaympäristö edellyttää sairaalapastorilta intoa ja osaamista työn kehittämiseen.
Moniammatillisessa työyhteisössä toimimiseen tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ihmissuhde- ja
verkostoitumistaitoja sekä kouluttamisvalmiuksia.

Rekrytointiprosessin kulku

Sairaalapastorin
viran
täyttää
Espoon
hiippakunnan
tuomiokapituli
antamalla
viranhoitomääräyksen tehtävään sopivalle papille seurakunnan lausunnon perusteella.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
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Tässä vaiheessa kirkkoneuvoston tehtävänä on antaa lausunto viran erityisistä tarpeista ennen
viran täyttämiseen ryhtymistä (KL 6:11§). Lausunnossa seurakunta voi esittää näkökohtia siitä,
nouseeko seurakunnan toimintaympäristöstä tai muista olosuhteista erityisiä tarpeita
viranhaltijalle.
Viran hakuajaksi on suunniteltu 1.-17.8.2018. Haastattelut järjestetään 3.9.2018. Haastattelujen
jälkeen osa hakijoista lähetetään soveltuvuusarviointiin. Prosessiin kuuluu myös kirkkohallituksen
asiantuntijan suorittama haastattelu kaikille soveltuvuusarviointiin lähetetyille. Kirkkoneuvosto
antaa lausuntonsa virkaan valittavasta henkilöstä syyskuun kokouksessa 25.9.2018.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) esittää lausuntonaan Espoon tuomiokapituille, että sairaalapastorin virka täytetään ja että
täyttöprosessi toteutetaan elo-syyskuussa 2018
2) nimetä virantäyttöä valmistelevan työryhmän; kirkkoherra Juhani Korte, henkilöstöpäällikkö
Katri Lahtiluoma sekä 2 kirkkoneuvoston nimeämää edustajaa
Kirkkoherran muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) esittää lausuntonaan Espoon tuomiokapituille, että sairaalapastorin virka täytetään ja että
täyttöprosessi toteutetaan elo-syyskuussa 2018
2) nimetä virantäyttöä valmistelevan työryhmän; kirkkoherra Juhani Korte, henkilöstöpäällikkö
Katri Lahtiluoma sekä 3 kirkkoneuvoston nimeämää edustajaa
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päättää
1) esittää lausuntonaan Espoon tuomiokapituille, että sairaalapastorin virka täytetään ja että
täyttöprosessi toteutetaan elo-syyskuussa 2018
2) nimetä virantäyttöä valmistelevan työryhmän; kirkkoherra Juhani Korte, henkilöstöpäällikkö
Katri Lahtiluoma sekä Iris Virkkilä, Saila Sutinen ja Anna-Mari Kaskinen.

Täytäntöönpano
Ote: Espoon tuomiokapituli

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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127. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 5/2018
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion toteutumista
31.5.2018 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 45,0 % ja toimintakulujen osalta 36,3 %.
Verotulojen toteutuma toukokuun loppuun on 46,9 %. Tässä tuloslaskelmassa ei ole huomioitu
toukokuun poistoja, koska raportin tulostuspäivä on 5.6.2018. Olemme siirtyneet kirjanpidossa
nopeampaan aikatauluun, jonka johdosta lopulliset raportit ovat meillä käytettävissä kuukauden
päättymistä seuraavan kuun 15. päivä.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto toukokuun osalta on 804.546 euroa.
Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on kirkollisverotuotoissa lisäystä 3,6 %. Verotulojen
kuluvan vuoden kuukausittainen kertymä on viime vuotta suurempi johtuen osittain viime vuonna
käytetystä liian pienestä jako-osuudesta.
Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle 75.838,66 euroa.
Vuonna 2017 kuukausittain tilitettävä määrä oli 76.946,82 euroa.
Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus on 2,97 %. Jako-osuus on edellisen kerran
laskettu helmikuussa 2018.

Asian valmistelija: Outi Virtanen
LIITTEET

9
10
11
12
13

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä
Taulukko kirkollisverotulot kuukausittain

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi selvityksen taloudellisesta tilanteesta 5/2018.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

12.6.2018
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128. LUOTTOTAPPIOEHDOTUS KEVÄT 2018
Kirkon Palvelukeskus lähettää nykyisin luottotappioehdotukset kaksi kertaa vuodessa. Keväällä
luottotappioiksi kirjattavat on ilmoitettava Palvelukeskukseen 15.6.2018 mennessä.
Luottotappioksi kirjaaminen ei välttämättä tarkoita sitä, että saatavan perinnästä luovuttaisiin
lopullisesti, vaan perintätoimia voidaan tarvittavassa määrin jatkaa. Kirjanpitolain mukaan
epätodennäköisesti kertyvät saatavat on kirjattava luottotappioksi. Samalla on hyödyllistä
noudattaa olennaisuuden periaatetta, joten pienten ja epätodennäköisesti kertyvien saatavien
perinnässä on otettava huomioon myös se, että perinnän kustannukset eivät nouse
kohtuuttomiksi saatavan määrään nähden.
Liitteenä olevassa listassa on lueteltu Lohjan seurakunnan saatavat, yhteensä 5.265,48 €. Tähän
summaan sisältyy kuitenkin 3.856,45 € sellaisia saatavia, joista on aikanaan pyydetty, että laskua
ei peritä sen johdosta, että laskut on aiottu maksaa. Suoritusta ei ole kuitenkaan tullut
suurimmasta osasta. Näitä maksuja on tässä vaiheessa syytä periä eikä kirjata luottotappioiksi.
Luottotappioksi kirjataan siis 1.409,03 €.
Listaus luottotappioksi esitettävistä saatavista on nähtävänä kokouksessa.
LIITE

14

Luottotappiot (nähtävänä kokouksessa, salassa pidettävä asiakirja)

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä luottotappioksi liitteessä eritellyt saatavat yhteismäärältään
1.409,03 €.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Kokouspäivä
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129. ALUENEUVOSTOJEN, TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
• Kasvatuksen toimikunnan muistio, 18.4.2018, LIITE 15
• Pusulan alueneuvoston pöytäkirja 3/2018, LIITE 16
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä pöytäkirjat tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

12.6.2018
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130. HENKILÖSTÖASIA

131. ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
• Kirkkohallituksen yleiskirjeet 9/2018
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
• Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 24.5.2018
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/@Bin/593009/tuomiokapitulin+päätökset+2018_5_2405.pdf
• Suomen Lähetysseuran toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 (nähtävillä kokouksessa)
• Merimieskirkon toimintakertomus 2017 (nähtävillä kokouksessa)
• Piplia vuosikertomus 2017 (nähtävillä kokouksessa)
• Laurentius-kuoro r.y. toimintakertomus 2017(nähtävillä kokouksessa)

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

12.6.2018
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132. MUUT ASIAT
1. Jäsen Birgitta Silvennoinen esitti aloitteen (liite): ” Vihittävän parin tulee olla juridisesti eri
sukupuolta”. Aloite merkitään tiedoksi ja lähetetään jatkovalmisteluun hiippakuntavaltuustolle
tiedoksi
2. Anna-Mari Kaskinen kertoi lastenkylän toiminnasta ja lastenkyläpäivästä
3. Juhani Korte kertoi piispapaneelista, joka on Laurentius-salissa 19.9. klo 18.00

133. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 22.08.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto
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__________________

