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KOKOUSKUTSU
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 27.11.2018
kello 18.30, Mäntynummen seurakuntatalo, Mäntynummentie 17, 08500 Lohja
Kokouksessa käsiteltävät asiat:

34.

Kokouksen avaus ja alkuhartaus

3

35.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3

36.

Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

3

37.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

4

38.

208. Vuoden 2019 talousarvio ja toimintasuunnitelma

5

39.

Ilmoitusasiat

6

40.

Muut asiat

6

41.

Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen

6

Lohjalla
merk. ANNA-MARI KASKINEN
Anna-Mari Kaskinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kokouskutsu on seurakunnan ilmoitustaululla yleisesti nähtävänä 20.11.-27.11.2018
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34. KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
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:
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 alkaen 3.12.2018 – 3.1.2019 ja ilmoittaa pöytäkirjan
nähtävänä pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 3.12.2018 – 3.1.2019.
Päätös:
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37. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:
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38. 208. VUODEN 2019 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA
Työntekijät ovat laatineet ehdotuksen vuoden 2019 talousarvioksi, josta on materiaali liitteenä.
Talousarvioseminaari pidettiin 15.9.2018, jolloin käsiteltiin tekstiosat ja lähetekeskustelu.
Vuoden 2019 tuloksen arvioidaan olevan - 310.223 € ja poistoeron ja varausten muutoksen
jälkeen talousarvio on 253.240 € alijäämäinen. Vuosikate on vain 103.860 €, ja
suunnitelmanmukaiset poistot, 602.683 €, vievät tilikauden 2019 talousarvion alijäämäiseksi.
Talousarvioesitys vuodelle 2019 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020 – 2021 sekä
hautainhoitorahaston talousarvio ovat kirkkovaltuuston käsiteltävänä 27.11.2018.
LIITE 4

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019 (3 erillistä liitettä)

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. vahvistaa ehdotuksen Lohjan seurakunnan vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 20202021 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
2. vahvistaa talousarvion sitovuustason siten, että ulkoinen toimintakate on sitova
kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden
tehtäväaluetasolla. Investointiosan summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto.
3. vahvistaa Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2019.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
***************************************************
Kirkkovaltuuston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto
1. vahvistaa ehdotuksen Lohjan seurakunnan vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 20202021 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
2. vahvistaa talousarvion sitovuustason siten, että ulkoinen toimintakate on sitova
kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden
tehtäväaluetasolla. Investointiosan summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto.
3. vahvistaa Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2019.
Kirkkovaltuuston päätös:
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Heponiemen tilanne

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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