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merk. ANNA-MARI KASKINEN
Anna-Mari Kaskinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kokouskutsu on seurakunnan ilmoitustaululla yleisesti nähtävänä 22.5.-29.5.2018.
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11. KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
12. 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:
13. 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 4.6.2018 – 5.7.2018 ja
ilmoittaa pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
1.6.2018 – 5.7.2018 .
Päätös:
14. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:
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15. 42.28. LOHJAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2017
KN
13.2.
2018
§28

Eri työalojen toimintakertomukset ovat saapuneet ja niiden perusteella on koottu
ensimmäinen tekstiversio vuoden 2017 toimintakertomukseksi ja se on liitteenä.
Seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen tuodaan tasekirja kokonaisuudessaan
allekirjoitettavaksi.
Tässä kokouksessa on hyvä käydä lähetekeskustelu toimintakertomuksen sisällöstä, jonka
pohjalta viranhaltijat tekevät tarvittavat muutokset.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy vuoden 2017 toimintakertomuksen tekstiosasta lähetekeskustelun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto kävi tekstiosasta vilkkaan keskustelun ja antoi evästyksenä seuraavaa.
1. lisätään numero-osat
2. alueneuvostojen kokoonpanot kohtaan 1.2.
LIITE 11

Toimintakertomukset

***************************************************************************
KN
27.3.
2018
§42

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös
tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat
tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion
toteumavertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava
viranhaltija. Tänä vuonna poikkeuksellisesti tilintarkastus tapahtuu niin ajoissa, että tähän
kirkkoneuvoston käsittelyyn ei ole saatavilla aivan lopullisia lukuja. Ne ovat valmiina ennen
tarkastusta.
Tilintarkastuksen jälkeen kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuusto
päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä viimeistään
kesäkuun loppuun mennessä.
Lohjan seurakunnan tilinpäätöksen 2017 laadinnassa on noudatettu kirkkohallituksen ohjeita.
Ryhmittely on Kirkon palvelukeskuksen ohjeistuksen mukainen.
Toteutunut vuosikate 898 855,71€ on parempi kuin talousarviossa ennustettiin.
Poistojen jälkeen muodostui tilikauden tulokseksi 327.742,84€.
Poistoeron vähennyksen jälkeen tuli tilikauden ylijäämäksi 384.726,75 €.
Vuosikate, riittää poistojen, 571.112,87€
loppusummaksi muodostui 21.730. 878,22 €.

kattamiseen.

Seurakunnan

taseen

Tuloslaskelman ulkoiset toimintatuotot ovat 963.738.83€ ja ulkoiset toimintakulut 8.542.639,08 €.
Hautainhoitorahaston alijäämä oli 16.246,82 € ja taseen loppusumma 1.428.254,57 €.
Tilintarkastus on suoritettu 23.1. ja 19.3.2018.
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Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 (tasekirja 2017)
(erillisenä paperiliitteenä )

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1.

allekirjoittaa Lohjan seurakunnan vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
sekä
2. Kirkkoneuvosto valtuuttaa hallintojohtajan tekemään mahdolliset tekniset muutokset
sekä toimintakertomukseen että tilinpäätökseen mikäli siihen olisi aihetta. Mahdolliset
muutokset tuodaan tiedoksi kirkkoneuvostolle ennen valtuustonkäsittelyä.
3. esittää, että tilikauden ylijäämä 384.726,75 € siirretään edellisen tilikausien
yli/alijäämä – tilille
4. saattaa tasekirjan toimintakertomuksineen tilintarkastusmerkinnän jälkeen
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja vastuuvapauden myöntämistä varten.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
***************************************************************
KGMG Julkishallinnon palvelut Oy, jonka vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JHT Pertti
Keskinen, on 9.4.2018 antanut tilintarkastuskertomuksen ja esittää lausuntonaan Lohjan
seurakunnan kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi tilinpäätöksen ja myöntäisi
vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2017.
Liite

Tilintarkastuskertomus 9.4.2018

Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1) hyväksyä tasekirjan toimintakertomuksineen
2) merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
3) siirtää tilikauden ylijäämän 384.726,75 € edellisen tilikausien yli/alijäämä – tilille
4) myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille
Päätös:
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16. 82.SEURAKUNTAVAALIT JA VAALILAUTAKUNNAN PERUSTAMINEN JAOSTOINEEN
KN
17.4.
2018
§82

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.
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Kirkkovaltuusto voi päättää seurakunnan jakamisesta äänestysalueisiin, mikä osaltaan
vaikuttaa vaalilautakunnan jäsenmäärään.
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 ehdotus
äänestysalueista, koska se on ilmoitettava Kirkkohallitukselle jo 30.4.2018 mennessä.
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.
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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.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
****************************************************************
Päätösesitys:
1) Kirkkovaltuusto päättää, että seurakunta jaetaan viiteen eri äänestysalueeseen vanhojen
seurakuntarajojen mukaan seuraavasti: Kantaseurakunta, Karjalohja, Nummi, Pusula ja
Sammatti.
2) Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan puheenjohtajan ja lisäksi vähintään neljä
jäsentä. Tämä lautakunta toimii samalla kantaseurakunnan osalta vaalilautakunnan
jaostona.
3) Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan vähintään yhtä monta varajäsentä, kuin on
varsinaisia jäseniä, ja asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, missä he tulevat
varsinaisten jäsenten sijaan.
4) Kirkkovaltuusto valitsee Karjalohjan, Nummen Pusulan ja Sammatin alueseurakuntiin
kuhunkin vaalilautakunnan jaoston, jossa on vähintään kolme jäsentä.
5) Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntien jaostoihin yhtä monta varajäsentä, kuin on
varsinaisia jäseniä, ja asettaa varajäsenet siihen järjestykseen, missä he tulevat
varsinaisten jäsenten sijaan.
Päätös:
LIITE 12

Kirkkohallituksen esitys X/2017 kirkolliskokoukselle
Ohjeistus, vuoden 2018 seurakuntavaalit
Kirkkohallituksen kiertokirje 1/2018
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17. 93.HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2017
KN
8.5.
2018
§93

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)
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Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Lohjan seurakunnan vuoden 2017 henkilöstökertomuksen
2. antaa henkilöstökertomuksen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**********************************************************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedoksi Lohjan seurakunnan vuoden 2017
henkilöstökertomuksen.
Päätös:
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18.102.ESPOON HIIPPAKUNNAN PIISPAN VAALIN MAALLIKKOVALITSIJOIDEN
VALINTA
KN
8.5.
2018
§102

Espoon hiippakunnan tuomikapituli 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/Laki
s%C3%A4%C3%A4teiset%20maallikkovalitsijat%20piispan%20vaalissa%202018.pdf
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
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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:
LIITE 6

lista jäsenistä

***************************************************************
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto valitsee piispan vaalin maallikkovalitsijat.
Päätös:
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