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88. ALKUHARTAUS
Kirkkoherra Juhani Korte piti alkuhartauden.
89. 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 §100 käsitellään §90 jälkeen ja §108 käsitellään §92
jälkeen.

90. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkistajiksi Paul Packalénin ja Kaisa Rinteen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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100. PERHETYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto on perustanut seurakuntaan uuden perhetyöntekijän viran
1.8.2018 lukien (KV 31.1.2018/§5). Virka korvaa eläköitymisen seurauksena vapautuneen
lastenohjaajan työsuhteisen toimen.
Perhetyöntekijän työ on laaja-alaista varhaiskasvatus- ja perhetyötä (kerhotoiminta,
verkostoyhteistyö, perhetyön kehittäminen ja toteuttaminen). Työhön kuuluu myös ilta-,
viikonloppu – ja leirityötä. Eduksi tehtävässä ovat hyvät tiimitaidot, kehittävä, innostunut ja luova
työote sekä valmius toimia laajassa verkostoyhteistyössä perheiden parhaaksi.
Viran pätevyysvaatimuksena on kirkon lapsi- ja perhetyön perustutkinto (lastenohjaaja) tai
muu kirkon kasvatuksen tehtävään kelpoisuuden antava tutkinto. Tehtävä on sijoitettu
vaativuusryhmään 501 (tehtäväkohtainen peruspalkka 2179,63 €/kk). Virkaan valittavan on
oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.
Viran hakuilmoitus julkaistiin kirkkoneuvoston 27.3.2918 tehdyn päätöksen mukaan KirkkoHR
–palvelussa 28.3.2018. Hakuaika päättyi 18.4.2018. Haastattelut järjestettiin 24.4.2018 klo
14 alkaen.
Hakemukset vastaanotettiin sähköisen KirkkoHR –palvelun kautta. Perhetyön virkaan tuli
määräaikaan mennessä 26 hakemusta, hakijoista seitsemän täytti virkaan vaadittavat
kelpoisuusehdot. Yhteenveto kaikista hakijoista esitellään kokouksessa.
Hakijoiden selvittyä henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma totesi olevansa esteellinen ja Leena
Saari oli muiden tehtäviensä vuoksi estynyt. Tässä tilanteessa kirkkoherra tuli yhdeksi
haastattelijaksi. Muina haastattelijoina toimivat kirkkoneuvoston edustajana Saila Sutinen sekä
viranhaltijoista johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Riina Nissinen että
varhaiskasvatuksen
ohjaaja Pia Silfverberg. Kirkkoherra on kutsunut Riina Nissisen
esittelemään
valintaa
kirkkoneuvoston kokoukseen.
Työryhmän haastatteluun valittiin seuraavat kolme hakijaa: Netta Heikkinen, Kaarina
Stenberg ja Jenni Vuori.
Työhakemusten ja haastattelujen pohjata tehdyn arvioinnin perusteella työryhmä ehdottaa, että
perhetyöntekijän virkaan lastenohjaaja Kaarina Stenberg. Varalle työryhmä ehdottaa valittavaksi
lastenohjaaja Jenni Vuoren.
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Käsittely: Jäsen Birgitta Silvennoinen ja henkilöstöpäällikkö Katri lahtiluoma poistuivat
käsittelyn ajaksi.
Esteellisyyden syy: sukulaissuhde
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää,
1.
2.
3.
4.
5.

valita perhetyöntekijän virkaan lastenohjaaja Kaarina Stenbergin
valita varalle Jenni Vuoren
noudattaa viran täytössä kuuden kuukauden koeaikaa
määritellä viran peruspalkaksi 2179,63 €/kk vaativuusryhmässä 501
edellyttää, että virkaan valittu toimittaa työnantajalle ennen valinnan vahvistamista
rikosrekisterilain 6:2§:n mukaisen rikosrekisteriotteen sekä työterveyshuollosta hankitun
lääkärintodistuksen terveydentilastaan

Kirkkoneuvoston päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
LIITTEET 4

Yhteenveto hakijoista

Täytäntöönpano
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91. KIINTEISTÖTRAKTORIN HANKINTA PYHÄN LAURIN KIRKKOMAALLE
Talousarvioon on varattu määräraha Pyhän Laurin kirkkomaan kiinteistötraktorin vaihtamiseksi
uuteen. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus ja tarjouspyyntö Hilmassa 12.4.. Tarjoukset
alueiden kunnossapitotöihin Pyhän Laurin kirkkomaalla soveltuvasta koneesta pyydettiin 3.5.2018
mennessä.
Tarjouspyynnössä määritellään valintaperusteet pisteytettynä siten, että hinnan osuus on 60 %
(max 60 pistettä) ja laadun osuus 40 % (max 40 pistettä). Laadun arvioinnin 40 pistettä jaetaan
seuraavin perustein: huollon ja korjauspalvelun sekä varaosien saatavuus max 10 p, takuuaika
max 10 p ja käytettävyys max 20 p. Käytettävyyttä arvioidaan koeajossa (yleistuntuma, laitteiden
hallinta, näkyvyys, ketteryys). Tarjottavan koneen tulee olla PL kirkkomaan kapeille käytäville
sopiva. Muita tarjouspyynnössä määriteltyjä ominaisuuksia ovat mm. yhteensopivuus olemassa
oleviin työlaitteisiin ja hautausmaan jätekonttijärjestelmään. Tarjous pyydettiin myös keräävästä
harjalaitteesta.
Vaihdossa annetaan Kramer Allrad 180, vm. 2006. Vaihtokone varusteineen luovutetaan uuden
koneen luovutuksen yhteydessä.
Talousarviossa koneen hankintaan on varattu 55.000€. Tarjousten vertailu ja päätösesitys
tuodaan kokoukseen.
Liite

Tarjouspyyntö

Käsittely:
Määräaikaan mennessä 3.5.2018 klo 15.00 saatiin yksi tarjous. Tarjouksen antoi
KH-koneet Oy. Tarjottava kone on Kramer Allrad 5035. Kone on vaihdossa annettavaa Kramer
Allrad 180:aa vastaava saman kokoluokan uudistettu versio ja ominaisuuksiltaan tarjouspyynnön
mukainen. Koneen koeajoivat PL kirkkomaan työntekijät Teppo Luumi, Risto Rahkonen ja Olli
Väre.
Uuden koneen arvioitu toimitusaika on n. 4 viikkoa tilauksesta. Vaihtokone on seurakunnan
käytössä uuden koneen luovutukseen saakka.
Tarjouspyynnön mukainen tarjoushinta (sis. keräävän harjalaitteen) on 49.600 €. Vaihtokoneesta
KH-koneet Oy tarjoaa 10.500€ eli välirahaksi jää 39.100€ (sis. alv 24%).
Hautaustoimen päällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. että kone tilataan KH-koneet Oy:n tarjouksen mukaan
2. valtuuttaa hautaustoimen päällikön allekirjoittamaan toimitussopimuksen
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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92. HAUTAKIVEN ALUSPALKKIEN HANKINTA VIRKKALAN HAUTAUSMAALLE
Talousarvioon on varattu määräraha Virkkalan hautausmaan maanrakennustöihin. Tänä vuonna
laajennetaan uurnahauta-aluetta (osasto 4) ja asennetaan hautakivien aluspalkkeja myös
arkkuhautoihin (2 riviä, osasto AI). Hautakivien aluspalkkeja valmistaa ja toimittaa kaksi valimoa,
Sementtivalimo Haapanen Oy ja Rudus Oy. Tarjoukset tarvittavista palkeista pyydettiin
molemmilta toimittajilta.
Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Tarjouksen antoi Sementtivalimo Haapanen Oy.
Arvonlisäverollinen tarjoushinta rahteineen on 11.631,60 €. Virkkalan hautausmaan
maanrakennustöihin on varattu 30.000 €.

Hautaustoimen päällikön esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
että muistomerkkien aluspalkit tilataan Sementtivalimo Haapanen Oy:ltä tarjouksen mukaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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108. 24. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN
KN
13.2.2018
§24

L63 Anttilan ja Tytyrin koulukortteli, Laurentiustalo, kaupunginosat 1. Anttila ja 5. Pappila
Lohjan
kaupunki
on
asettanut
nähtäville
2.2.2018–5.3.2018
väliseksi
ajaksi
asemakaavamuutoksen valmisteluaineiston. Kaavamuutos koskee 1. kaupunginosan (Anttila)
kortteleita 25 ja 162 ja katualueita sekä 5. kaupunginosan (Pappila) katu-, rautatie- ja
virkistysalueita.
Asemakaavamuutoksen kohteena oleva alue rajautuu seurakunnan kiinteistöihin ja vaikuttaa
Pyhän Laurin kirkon ympäristössä. Seurakunnan omistama alue (kirkko ympäristöineen,
seurakuntakeskus, museokäytössä oleva pappila peltoaukeineen) on merkitty Museoviraston
valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiin (RKY). Tähän
inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisen
kokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. Tarkempi kuvaus
löytyy valmisteluvaiheen kaavaselostuksen ”Suunnittelutilanne” kohdasta sivuilta 47-48.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on 6.4.2017 päätöksessään todennut, että ”uudisrakentamisen
tulee olla alisteinen Lohjan kirkon valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristö, erityisesti
kirkkorakennuksen suhteen. Kirkon läheisyydessä Kirkkokadun reunassa rakentaminen on
sijoitettava riittävän etäälle kirkosta ja alueen on oltava ilmeeltään väljä. Näkymät kirkkoon ja
kirkolta tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Suunnittelun tulee perustua laadittavaan
kaupunkikuvaselvitykseen, joka sisältää rakennetun ympäristön ja olevat viheralueet
puustoineen.”
Kaupunki on valinnut allianssikumppaniksi Skanska Talonrakennus Oy:n ja P&R Arkkitehdit Oy:n.
Tarkoituksena on edistää kaavan ja rakennuksen suunnittelua rinnakkain.
Suunnittelussa pyritään yhdistämään uusi rakennus katetulla kulkuyhteydellä olemassa olevaan
Anttilan koulurakennukseen. Uusi rakennus on osittain kaksikerroksinen ja osittain
kolmekerroksinen. Suunniteltavan rakennuksen maapohja on alempana merenpintaan nähden
kuin kirkon maapohja.
Kaavaselostuksen liitteenä on havainnekuvia eri vaihtoehdoista.
24.1.2018 päivätyistä valmisteluvaiheen luonnoksista (sivut 1-2 ja 6) ilmenee, että uuden ja
vanhan rakennuksen yhdyskäytävä on suunniteltu sijoitettavaksi siten, että uudisrakennuksen
räystäskorkeuden lähtökohdaksi on otettu nykyisen Anttilan koulun räystäskorkeus. Uusi
rakennusmassa tulee näkyväksi kirkon puolelta tulevan aukion toisella laidalla. Uuden ja
olemassa olevan rakennuksen yhdyskäytävä saattaa muodostaa merkittävän esteen avoimelle
näkymälle kirkkoa kohti, kun katsotaan rakennusten välistä taikka Karstuntieltä.
Lausunto
Seurakunta kiinnittää kaavoittajien huomiota siihen, että kirkon ympäristön tulee väljänä ja
avoimena kunnioittaen sen kulttuurihistoriallista ja kaupunkikuvallista asemaa. Näkymien kirkolle
ja kirkolta tulee pysyä avoimina vaikka ympäristössä tapahtuisi uudisrakentamista.
Lisäksi seurakunta toteaa, että Kirkkokadun kirkonpuoleinen puistomainen ilme tulee säilyttää ja
sijoittaa rakentaminen ja kaivutyöt kadun toiselle puolelle.
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Hallintojohtajan muutettu päätösehdotus:
Lausuntoa korjataan seuraavasti:
Seurakunta edellyttää, että kirkon ympäristö säilyy väljänä ja avoimena niin että sen
kulttuurihistoriallista ja kaupunkikuvallista asemaa kunnioitetaan. Näkymien kirkolle ja kirkolta
tulee pysyä avoimina vaikka ympäristössä tapahtuisi uudisrakentamista.
Lisäksi seurakunta toteaa, että Kirkkokadun kirkonpuoleinen puistomainen ilme tulee säilyttää ja
sijoittaa rakentaminen ja kaivutyöt kadun toiselle puolelle.
Kirkkoneuvosto
1. merkitsee tiedoksi asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen asiakirjat
2. antaa yllä olevan lausunnon mielipiteenään asemakaavan L63 valmisteluvaiheesta
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KN 8.5.2018
Lohjan kaupunki on 7.5.2018 päivätyllä kirjeellä pyytänyt lausuntoa seurakunnan omistaman
kiinteistön 444-466-0001-0030-P0003 ottamisesta mukaan Laurentius- talon asemakaavan L63
kaavamuutosalueeseen.
Perusteena kaavan rajauksen laajentamiselle kaupunki esittää, että Kirkkokadun nykyisen
asfaltoinnin reuna sekä katualueeseen liittyvä avo-oja ovat seurakunnan omistaman kiinteistön
puolella. Lisäksi yleisiä pysäköintipaikkoja on osittain katualueella ja osittain puistoalueella.
Pitää paikkansa, että kaupungin toiminnot tosiasiallisesti sijoittuvat osittain seurakunnan maalle,
mutta tämä lienee ollut tiedossa valmisteluvaiheen aineiston nähtävillä oloaikana 2.2.–5.3.2018.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1) ottaa asian käsiteltäväkseen
2) toistaa aikaisemman lausuntonsa
Hallintojohtajan muutettu päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää
1) ottaa asian käsiteltäväkseen
2) toistaa aikaisemman lausuntonsa
3) sallii kaupungin liittää palstan P003 kaavan suunnittelualueeseen
4) edellyttää, että tammikuja säilyy nykyisin edellytyksin
5) tosiasiallisesti olevat pysäköintipaikat säilytetään
6) viheralueet säilytetään
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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93. HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2017
Lohjan seurakunnassa laaditaan henkilöstökertomus osana tilinpäätöstä Kirkkohallituksen
ohjeistuksen pohjalta. Vuoden 2017 henkilöstökertomus on laajentuneen Lohjan seurakunnan
viides. Kertomus noudattaa sisällöltään pääsääntöisesti edellisten vuosien kertomuksia.
Henkilöstökertomuksen tavoitteena on kuvata seurakunnan henkilöstövoimavaroja ja niiden
kehittymistä. Kertomus tarjoaa yhteisen tietopohjan henkilöstöasioista käytävän
keskustelun ja
arvioinnin pohjaksi.
Henkilöstökertomuksen avulla voidaan tehdä työyhteisön kehittämissuunnitelmia, asettaa
henkilöstötyölle tavoitteita sekä myös seurata erilaisten toimenpiteiden ja kehittämisprosessien
toteutumista ja vaikuttavuutta. Kertomus tukee strategista henkilöstöjohtamista,
päätöksentekoa sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä.
Päähavainnot vuoden 2017 henkilöstökertomuksesta voidaan tiivistää seuraavasti:
• Henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2017 lopussa oli 118 (v. 2016: 120).
• Henkilöstössä oli varsin paljon vaihtuvuutta. Kaikki vuoden aikana vapautuneet tehtävät
päätettiin täyttää.
• Keski-ikä oli 48,9 vuotta (v.2016: 47,6 vuotta). Ikäjakauma painottuu vanhempiin
ikäluokkiin, henkilöstöä eniten ikäryhmässä 55 - 59 -vuotiaat (30 hlöä).
• Seuraavan viiden vuoden (2018 - 2022) aikana eläkkeelle siirtyy arviolta 21 % (25
henkilöä) nykyisestä vakinaisesta henkilöstöstä.
• Henkilöstökulut laskivat 2,2 % (116 058 €) edellisestä vuodesta. Taustalla oli mm.
henkilösivukulujen lasku Kiky-sopimuksen johdosta sekä loppuvuonna avoimena olleet
virat.
• Työterveyshuollon kustannukset nousivat 12,7 % edellisestä vuodesta. Yhteistyötä
Mehiläisen työterveyshuollon kanssa tiivistettiin. Uutena toimintona käynnistettiin Selkä
kuntoon –ryhmät.
• Esimiesten jaksamiseen ja työhyvinvointiin kiinnitettiin erityistä huomiota. Keinoja
haitallisen stressin vähentämiseen etsittiin yhdessä esimiesten kanssa. Esimiehiä myös
koulutettiin Varhaisen puheeksiottamisen –toimintamallin käyttämisessä.
• Yhteistoimintaa lisättiin. Johtoryhmään nimettiin henkilöstön edustaja.
• Toukokuussa toteutettiin pitkään suunnitteilla ollut henkilöstön matka Saksaan Lutherin
jalanjäljille reformaation merkkivuoden johdosta.
• Henkilöstöhallinnossa otettiin käyttöön sähköinen Eazybreak –palvelu työpaikkaruokailun
hallinnointiin sekä KirkkoHR –palvelu rekrytointien ja kehityskeskustelujen tueksi.
Henkilöstökertomus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 24.4.2018 henkilöstön edustajien
kanssa.
LIITE 2
Lohjan seurakunnan henkilöstökertomus 2017 (erillinen)
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Lohjan seurakunnan vuoden 2017 henkilöstökertomuksen
2. antaa henkilöstökertomuksen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

8.5.2018
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94. KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
Kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkola on irtisanoutunut Lohjan seurakunnan palveluksesta
1.1.2019 lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta (KN 17.4.2018/§ 73 ). Sitä ennen hän pitää
kertyneitä vuosilomia tulevan kesän ja syksyn aikana.
Vapautuvan viran täyttäminen on välttämätöntä, koska kyseessä on ison palveluyksikön
johtotehtävä. Tehtävien hoitoa ei ole mahdollista järjestää sisäisin siirroin tai
tehtäväjärjestelyin. Perehdyttämisen kannalta tärkeää on, että seuraaja voisi aloittaa
tehtävässä jo syksyllä 2018. Tästä johtuen rekrytointi esitetään käynnistettäväksi välittömästi.
Lohjan seurakunnalla on omistuksessaan ja huolehdittavanaan suuri määrä erilaisia
kiinteistöjä, joista osa on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Painopiste on tulevina vuosina
erityisesti korjausrakentamisessa ja rakennusten ylläpidossa.
Kiinteistöpäällikkö
johtaa,
valvoo
ja
kehittää
seurakunnan
kiinteistöpalveluja.
Kiinteistöpäällikkö vastaa seurakunnan rakennushankkeiden teknisestä suunnittelusta,
toteuttamisesta sekä valvonnasta ja toimii kiinteistöpalveluiden henkilökunnan esimiehenä.
Kiinteistöpäällikön viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu
vastaava ammatillinen tutkinto ja riittävä rakennusalan tuntemus. Lisäksi edellytetään
suomen kielen erinomaista kirjallista ja suullista taitoa ja ruotsin kielen tyydyttävää
ymmärtämisen taitoa. Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen
tulee esittää ennen valinnan vahvistamista työterveyslääkärin kirjoittama lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Virka sijoittuu vaativuusryhmään 603 (peruspalkka on 3741 - 4302 €/kk aikaisemmasta
työkokemuksesta riippuen). Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työ alkaa
1.11.2018 tai sopimuksen mukaan.
Hakuilmoitus julkaistaan sähköisessä KirkkoHR –palvelussa sekä Länsi-Uusimaa –lehdessä ja
mahdollisesti myös rakennusalan ammattilehdessä. Hakuaika on 9.5 - 1.6.2018. Haastattelut
järjestetään 4.6.2018. Kirkkoneuvosto päättää valinnasta 12.6.2018. Rekrytointiin sisältyy
Personnel Groupin suorittama henkilöarviointi.
Haastatteluja ja valintaesityksen valmistelua varten on tarkoituksenmukaista perustaa
työryhmä. Työryhmään esitetään nimettäväksi hallintojohtaja Tarja Virtanen, kirkkoherra Juhani
Korte, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma sekä 1-2 kirkkoneuvoston nimeämää edustajaa.
LIITE 3 Kiinteistöpäällikön tehtävänkuvaus

Asian valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
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Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa kiinteistöpäällikön viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 1.6.2018
2. nimetä haastattelutyöryhmään Tarja Virtasen, Juhani Kortteen, Katri Lahtiluoman sekä 1-2
kirkkoneuvoston nimeämää edustajaa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päättää
1. julistaa kiinteistöpäällikön viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 1.6.2018
2. nimetä haastattelutyöryhmään Tarja Virtasen, Juhani Kortteen, Katri Lahtiluoman, Esa
Sohlbergin ja Paul Packalénin.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
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95. HENKILÖSTÖASIA
96. HENKILÖSTÖASIA
97. HENKILÖSTÖASIA
98. HENKILÖSTÖASIA
99. HENKILÖSTÖASIA

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

8.5.2018
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101. AVUSTUSANOMUS LOHJA 2018 – SATA VUOTTA SISÄLLISSODASTA
Lohjalainen työryhmä järjestää pääkirjaston Linder-salissa näyttelyn 8.5.- 13.8.2018 koskien
sisällissodan muistoja. He ovat anoneet avustusta näyttelylle eri tahoilta, sekä kaupungilta että
seurakunnalta. Anomus taustoituksineen on liitteinä.
Kirkkoneuvosto päätti avustaa Sammatissa pidettävää päätapahtumaa 150 €:lla kirkkoneuvoston
varoista. Muuhun seurakuntatyöhön varatuista määrärahoista on mahdollisuus avustaa hanketta
100 €:lla.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää avustaa hanketta 100 €:lla tehtäväalueelta Muu seurakuntatyö
(1012900000) tililtä (473800) Huomionosoitukset.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LIITTEET 5 Toimintasuunnitelma ja aikataulu
Tarkoitus ja perustelut
Talousarvio
Avustushakemus
1918 suosittelijat

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä
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102. ESPOON HIIPPAKUNNAN PIISPAN VAALIN MAALLIKKOVALITSIJOIDEN VALINTA
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli tiedottaa internet-sivuillaan seuraavasti:
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/piispan-vaali-2018/
Piispan vaali Espoon hiippakunnassa 2018
Piispa Tapio Luoma on valittu arkkipiispaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässä kesäkuun 2018
alussa. Espoon hiippakunnassa toimitetaan piispan vaali seuraavasti:
Vaalin aikataulu
•

27.5. Piispa Tapio Luoman lähtömessu klo 18 ja lähtöjuhla Espoon tuomiokirkon
seurakuntatalolla (ilmoittautuminen viimeistään 17.5. ilmo.espoo@evl.fi)

•

3.6. mennessä kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot valitsevat
maallikkovalitsijat ja kirkkoherrat ilmoittavat valinnat tuomiokapitulille

•

21.6. ehdokasasettelu alkaa

•

21.8. ehdokasasettelu päättyy klo 16

•

8.10. ensimmäinen vaali klo 12

•

1.11. toinen vaali klo 12 kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä, jollei
kukaan ehdokkaista ole saanut ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista
äänistä

•

10.2. piispan virkaan vihkiminen Espoon tuomiokirkossa

Vaali toimitetaan rovastikunnittain ja Lohjan rovastikunnassa vaali toimitetaan lääninrovastin
johdolla Lohjan seurakuntakeskuksessa. Vaaliluettelon mukaan äänioikeutettuja pappeja
rovastikunnassa on 71. Lohjan kirkkovaltuuston tulee valita 37 maallikkovalitsijaa,
luottamushenkilönä toimivaa pappia ei saa valita. Kirkkovaltuuston varsinaisten jäsenten määrä
on 33 henkilöä.
Tämän lisäksi seurakuntamme seuraavat kaksi luottamushenkilöä ovat lakisääteisesti
äänioikeutettuja:
Anna-Mari
Kaskinen,
kirkolliskokousedustajana
ja
Lea
Sornikivi
hiippakuntavaltuuston maallikoiden osalta Päivi Raunun varajäsenenä.
http://espoonhiippakunta-evl-fibin.aldone.fi/@Bin/558b2d00293104a9473aed63f1836899/1524392712/application/pdf/589929/L
akis%C3%A4%C3%A4teiset%20maallikkovalitsijat%20piispan%20vaalissa%202018.pdf

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Luontevin tapa toimia on siten, että kirkkovaltuuston varsinaiset jäsenet toimivat piispanvaalin
valitsijoina, tämän jälkeen kirkkovaltuuston varajäsenistä valitaan vielä tarvittavat muut
valitsijat, eli viisi henkilöä, sulkien pois mahdolliset pappisjäsenet ja kaksi edellä mainittua jo
muuten lakisääteisesti äänioikeutettua. Vaalissa on mahdollisuus äänestää ennakkoon, joten
varavalitsijoita ei voi valita.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee piispan vaalin maallikkovalitsijat.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LIITE 6

lista jäsenistä

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

§

8.5.2018

Sivu

103

128

103. ALUENEUVOSTOJEN, TOIMIKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
•
•
•
•
•

Sammatin alueneuvoston pöytäkirja 3/2018, LIITE 7
Karjalohjan alueneuvoston pöytäkirja 2/2018, LIITE 8
Nummen alueneuvoston pöytäkirjat 12.4 ja 2.5.2018, LIITE 9 ja 10
Pusulan alueneuvoston pöytäkirja 2/2018, LIITE 11
Kasvatuksen toimikunnan muistio 18.4.2018
- jäsen Saila Sutinen kertoi kokouksesta, muistio tuodaan kesäkuun esityslistalle

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
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Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

8.5.2018
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104. HENKILÖSTÖASIA

105. ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
•

Kirkkohallituksen yleiskirjeet 7-8/2018
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
• Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätökset 17.4.2018
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedotteet/hallinal
itotiedotteet-2018/
• vaalilautakunnan kokous 6.6. klo 17.30 puh.joht. + 4 varsinaista + 4 varajäsentä
(kaikki alueet mukaan)

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

8.5.2018
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106. MUUT ASIAT
1. Keskustelua vuoden 1918 muistomerkistä Pusulan hautausmaalle.
Asia tuodaan esityksenä 12.6. neuvostoon.
2. Keskustelua liittyen Pyhän Laurin seppeleenlaskuun ja yhtenäisiin käytäntöihin.
107. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21.15.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

