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222. ALKUHARTAUS
Pastori Arja Penttinen piti alkuhartauden. Laulettiin virret 1 ja 15.

223. 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.
Päätettiin muuttaa käsittelyjärjestystä siten, että § 230 käsitelläään heti alussa pykälän 224
jälkeen. Muuten pykäläjärjestys pysyy samana.

224. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjantarkistajiksi Päivi Seger ja Esa Sohlberg.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Esa Sohlbergin ja Päivi
Segerin ollessa estynyt Saila Sutisen.
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230. SUNNUNTAI MESSUJEN AJANKOHDAN VAIHTO KARJALOHJALLA JA SAMMATISSA
Sammatin alueneuvostossa ja seurakuntalaisten keskuudessa on jo pidemmän aikaa ollut
vireillä keskustelua siitä, että olisi aika vaihtaa messujen alkamisajankohtaa Sammatin ja
Karjalohjan välillä. Yhtenä perusteena on perinne ja toisena seurakuntalaisten tasapuolinen
kohtelu. Joidenkin Sammatin seurakuntalaisten keskuudessa on selkeä ajatus, että nyt olisi
heidän vuoro saada messu, joka alkaa sunnuntaisin klo 10.00
Kirkkoherra pyysi kummankin alueneuvoston edustajat yhteiseen neuvotteluun Sammattiin
8.11.2016. Keskustelun ja neuvottelun seurauksena kirkkoherra esitti alueneuvostoille
seuraavan pohjaesityksen:
1. Messun pitämisen aikaa vaihdellaan Karjalohjan ja Sammatin kesken.
2. Vaihtoväli on kaksi vuotta seuraten valtuustokausia. Ensimmäisen ja toisen vuoden
valtuustokauden aikana pidetään messu klo 10 ja toisessa klo 13. Toisen
valtuustokauden aikana kolmantena ja neljäntenä vuotena alueseurakuntien
messujen alkamisajankohdat vaihtuvat. Näin ollen vuorottelu esitetään alkavaksi
vuoden 2017 alusta ja kunkin vuoron kestävän aina kaksi vuotta kerrallaan.
3. Messun pitoajat ovat klo 10 ja 13, mikä takaa riittävän valmistautumisen messuun
ja mahdollistaa seurakuntalaisten kohtaamisen myös jälkimmäiseen messuun.
Työntekijät ovat samoja molemmissa messuissa. Sammatin alueneuvosto piti saman
iltana kokouksen ja on lausunnossaan (ALN 47 §) valmis kuvattuun muutokseen.
Karjalohjan alueneuvosto ilmoitti 21.11.2016 pitämässään kokouksessa omassa
lausunnossaan hyväksyvänsä yksimielisesti esityksen.
Vastaavaa ilmausta tai halua jumalanpalvelusajan vaihtamisesta ei ole tullut Nummen tai
Pusulan alueneuvostoista. Mikäli tulevaisuudessa alueneuvostoissa kyseinen tarve ilmenee,
on vakavasti harkittava vastaavaa porrastusta klo 10 ja 13.
Seurakunnan varsinainen päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan pääkirkossa Lohjan
Pyhän Laurin kirkossa sunnuntaisin kirkkojärjestyksen mukaisesti klo 10.00. Tällä hetkellä
Kantaseurakunnassa pidetään muut jumalanpalvelukset seuraavasti: Virkkalan kirkossa klo
16.00, Högmassa klo 13 noin kerran kuukaudessa joko Pyhän Laurin kirkossa tai Virkkalan
kirkossa, Perhemessu Pikku Laurissa klo 12.00 noin kerran kuukaudessa. Alueseurakunnissa
messut pidetään sunnuntaisin Karjalohjalla klo 10.00, Sammatissa klo 13.00, Nummella klo
10.00 ja Pusulassa klo 12.00.
Kirkkojärjestyksen 2 luvussa todetaan seuraavasti:
2§
Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina
juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita, kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää, missä
kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään. Jumalanpalvelus voidaan pitää
myös muualla kuin kirkossa.
Jumalanpalvelus pidetään itsenäisyyspäivänä ja valtiollisten tilaisuuksien yhteydessä niin kuin
siitä on säädetty tai erityisiä tilaisuuksia varten määrätty.
Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan.
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3§
Päiväjumalanpalvelus aloitetaan yleensä kello 10. Jos on perusteltu syy aloittaa
jumalanpalvelus jatkuvasti muuhun aikaan, asiasta päättää kirkkovaltuusto tai
seurakuntaneuvosto. Päätös on alistettava tuomiokapitulin ratkaistavaksi.
Jos kahdella samaan seurakuntayhtymään kuuluvalla seurakunnalla on yhteinen kirkko,
päättää jumalanpalveluksen aloittamisajasta yhteinen kirkkovaltuusto. Päätös on alistettava
sen tuomiokapitulin ratkaistavaksi, jonka alainen seurakuntayhtymä on.
Kirkkolaki tai –järjestys mainitsevat seurakunnan pääkirkon, jota se ei kuitenkaan tarkemmin
määrittele. Sen sijaan alueneuvoston johtosäännössä 2 §:ssä seurakunnan pääkirkoksi on
määritelty Lohjan Pyhän Laurin kirkko. Pääkirkon messun ajankohdan muuttaminen johonkin
toiseen kellonaikaan kuin sunnuntaisin klo 10.00 edellyttää kirkkovaltuuston päätöstä, joka
tulee myös alistaa tuomikapitulin vahvistettavaksi. Muiden kirkkojen jumalanpalvelusten
ajankohdista päättää kirkkoneuvosto.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää Karjalohjan ja Sammatin messujen ajankohdat seuraavasti:
1. Karjalohjan ja Sammatin messujen ajankohta vaihtuu aina valtuustokauden 1. ja 3.
vuonna
2. vuonna 2017-2018 messut pidetään sunnuntaisin Sammatin kirkossa klo 10.00 ja
Karjalohjan kirkossa klo 13.00.
3. Yksittäistapauksissa messujen ajankohtien vaihdosta voidaan sopia erikseen, mikäli
kumpikin alueneuvosto asiaa esittää.
Käsittely:
Keskustelun päätteeksi kirkkoherra teki muutetun päätösesityksen kohtaan kaksi siten, että
messut pidetään Karjalohjan kirkossa klo 12.00.
Kirkkoneuvoston päätös:
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:
Ote: Sammatin ja Karjalohjan alueneuvosto
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225. KASVATUKSEN STRATEGIA
Lohjan seurakunnan strategia on vahvistettu 31.5.2016 kirkkovaltuustossa.
Kasvatuksen toimikunta on käsitellyt oman strategiansa kokonaisstrategian pohjalta.
Kasvatuksen kehittävä pappi Heikki Marjanen ja kasvatuksen toimikunnan puheenjohtaja
Saila Sutinen esittelevät kasvatuksen strategian kirkkoneuvostolle. Kasvatuksen alaan kuuluu
seurakunnassa laaja kokonaisuus, joka kattaa useita eri ikäluokkia. Kasvatuksen työala
vaikuttaa lähes kaikkiin seurakuntalaisiin.
LIITE 1

Kasvatuksen strategia

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. keskustelee asiasta ja hyväksyy kasvatuksen strategian
2. lähettää kasvatuksen strategian kirkkovaltuuston tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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226. RAKENNUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN KIRKKOHALLITUKSELTA
KIRKON JULKISIVUJEN JA PIHA-ALUEEN KORJAUSTÖIHIN

300
KÄRKÖLÄN

Lohjan seurakunta hakee Kirkkohallitukselta valtion rahoituksesta jaettavaa
rakennusavustusta Kärkölän kirkon julkisivujen korjaustyöhön sekä kirkon piha-alueen
korjaustöihin.
Kirkkohallitus tiedotti yleiskirjeessään 25/2015, että vuoden 2016 alussa voimaan tulevan
lain perusteella (laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin
yhteiskunnallisiin tehtäviin) seurakunnat ja seurakuntayhtymät voivat hakea avustusta mm.
kirkollisten rakennusten korjaus- ja muutostöihin sekä kirkkopihan, hautausmaan ja
sankarihautausmaan käytävien, aitojen ja porttien korjaus-, muutos- ja konservointitöihin.
Rakennusavustuksia on kahdenlaisia: valtion rahoituksesta haettava avustus tai Kirkon
keskusrahaston tuki. Valtion rahoitus koskee kirkkolain tai maankäyttö- ja rakennuslain
perusteella suojeltuja kirkollisia rakennuksia kokonaisuudessaan
(KL 14 luku 2 §). Rakennusten eri osia ei tällöin erikseen rajata suojeluun kuuluviksi tai
kuulumattomiksi.
Kärkölän kirkon osalta seurakunta voi hakea valtion rahoitusta, koska Kärkölän kirkko on
edellä mainitulla tavalla suojeltu rakennus. Kärkölän kirkon julkisivujen ja piha-alueen
korjaustöiden kokonaiskustannukset olivat 70 000 euroa.
Avustushakemuksen käsittelee kirkkoneuvosto ja hakemukset lähetetään kirkkohallitukselle
kerran vuodessa vuoden loppuun mennessä. Kirkkohallitus käsittelee hakemukset ja tekee
päätökset avustuksista vuosittain viimeistään huhtikuun täysistunnossa.
Tuen määrä ja avustusprosentti riippuvat seurakunnan verotuloista. Jos hakemus täyttää
tuen myöntämisen edellytykset, avustusprosentti ja tuen enimmäismäärä selvitetään
seurakunnan verotulojen ja –prosentin perusteella.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Lohjan seurakunta hakee Kirkkohallitukselta valtion
rahoituksesta jaettavaa rakennusavustusta Kärkölän kirkon julkisivujen ja piha-alueen
korjaustöihin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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227. KIINTEISTÖTOIMEN PUHELINPÄIVYSTYSKORVAUS
Kirkon vika- ja työehtosopimukseen sisältyy uusi puhelinpäivystystä koskeva määräys
(KirVESTES, § 211), joka on tullut voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Sen mukaan

työantaja ja viranhaltija/työntekijä voivat sopia, että viranhaltija/työntekijä on puhelimitse
tavoitettavissa seurakunnassa hälytyksen aiheuttavan tapahtuman vuoksi. Tällaisia tilanteita
voivat olla muun muassa kiinteistöjen hälytyslaitteiden aiheuttamat hälytykset tai hengellisen
työn hälytysluonteisiin tehtäviin liittyvä päivystys.
Viranhaltija ei saa kieltäytyä puhelinpäivystyksestä, joka on työn laadun ja pakottavan syyn
vuoksi välttämätöntä. Puhelinpäivystyskorvaus maksetaan päivystyksen sitovuuden,
hälytyksen aiheuttaman toimenpidevelvollisuuden ja toimenpiteiden kiireellisyyden sekä
muiden puhelinpäivystyksestä aiheutuvien velvoitteiden mukaisesti korvausta, jonka suuruus
on vähintään 43 euroa kuukaudessa. Koko kalenterikuukauden kestävän vuosiloman tai
virka/työvapaan ajalta korvausta ei makseta.
Sopimuksessa ei ole tarkemmin määritelty, missä kaikissa tilanteissa uusi määräys voisi tulla
sovellettavaksi. Määräyksen soveltuvuus seurakunnan erilaisiin tehtäviin määritetään näin
ollen paikallisesti. Korvauksen suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon päivystyksen
sitovuus, toimenpidevelvollisuuden sisältö, toimenpiteiden kiireellisyys sekä muut
päivystyksestä aiheutuvat velvoitteet. Korvauksen suuruus voi vaihdella eri
viranhaltijoilla/työntekijöillä.
Lohjan seurakunnassa puhelinpäivystyskorvauksen käyttöönotosta on neuvoteltu paikallisesti
kiinteistötoimen henkilöstön osalta.
Muutamat kanta- ja alueseurakuntien kiinteistötoimen työntekijät ottavat vastaan
kiinteistöihin liittyviä puheluita työajan ulkopuolella. Käytännöstä on sovittu työantajan ja
työntekijöiden kesken. Puhelut koskevat yleisimmin kiinteistöjen huoltoon/kunnossapitoon
liittyviä teknisiä kysymyksiä. Puhelinpäivystys on luonteeltaan pääsääntöisesti
puhelinneuvontaa. Joissakin tapauksissa työntekijä joutuu menemään paikan päälle
tilannetta hoitamaan. Lähtökohtana on ollut, että puheluiden vastaanottaminen ei rajoita
työntekijän normaalia vapaa-aikaa. Esimerkiksi se ei velvoita työntekijää olemaan
tavoitettavissa asunnosta tai lähialueelta tiettynä ajankohtana. Kyse ei näin ollen ole
varallaolokäytännöstä, joka sitoisi työntekijää huomattavasti enemmän. Työaikalain
mukaiseen varallaoloon ei kiinteistötoimessa ole tarvetta. Varsinainen kiinteistöjen hälytysten
(murto-, palo-, lvi- hälytykset) valvonta on ulkoistettu.
Tähän asti puheluiden vastaanottaminen on korvattu työntekijöille antamalla vapaa-aikaa
toteutuneiden puheluiden ja niistä mahdollisesti seuranneiden toimenpiteiden perusteella.
Esittelijän näkemys on, että KirVESTES 211 §:n tarkoittama puhelinpäivystyskorvaus on
perusteltua ottaa käyttöön kiinteistötoimessa. Korvausta esitetään maksettavaksi 50-120
€/kk niille kiinteistötoimen työntekijöille, jotka ottavat säännöllisesti vastaan kiinteistöjen
teknisiin ilmoituksiin liittyviä puheluita työajan ulkopuolella. Korvaus pitää sisällään
velvoitteen puheluiden vastaanottamiseen ja puhelimessa tapahtuvan neuvonnan. Mikäli
puhelinpäivystys johtaa työtehtäviin vapaa-ajalla, siihen käytetty työaika korvataan
erikseen vapaa-aikana tai rahallisena korvauksena.
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Puhelinpäivityksestä sovitaan kunkin työntekijän/viranhaltijan kanssa. Lähtökohtaisesti
korvauksen suuruus on 50 €/kk. Summaa voidaan tarvittaessa tarkistaa 120 euroon asti.
Henkilöstöpäällikkö päättää viranhaltijapäätöksellä korvauksen maksamisesta kunkin
työntekijän/viranhaltijan kohdalla. Määrittelyssä otetaan huomioon muun muassa puheluiden
määrä kuukaudessa sekä niiden aiheuttamat velvoitteet.
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1.
2.
3.

määritellä kiinteistötoimen puhelinpäivystyskorvauksen suuruudeksi 50-120 €/kk
riippuen päivystyksen aiheuttamasta rasituksesta ja sitovuudesta
työntekijälle/viranhaltijalle
maksaa puhelinpäivystyskorvausta 1.1.2017 alkaen niille kiinteistötoimen
työntekijöille/viranhaltijoille, jotka vastaanottavat kiinteistöjä koskevia puheluita
työajan ulkopuolella
valtuuttaa henkilöstöpäällikön tekemään päätökset puhelinpäivystyskorvauksen
maksamisesta kirkkoneuvoston määrittelemän linjauksen mukaisesti

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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228. TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMAN PÄIVITTÄMINEN

Työturvallisuuslain 9 §:n mukaan työantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden

edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten
ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien
tekijöiden vaikutukset (työsuojelun toimintaohjelma). Toimintaohjelmasta johdettavat
tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on
otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä
työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.
Lohjan seurakunnan työsuojelun toimintaohjelman laatimisesta ja päivittämisestä vastaa
henkilöstöpäällikkö, joka toimii myös seurakunnan työsuojelupäällikkönä. Ohjelma on
laadittu yhteistyössä muun työsuojeluhenkilöstön kanssa. Yhteistyötoimikunta seuraa ja
arvio toimintaohjelman toteutumista vuosittain. Ohjelma tuodaan kerran valtuustokaudessa
kirkkoneuvoston vahvistettavaksi.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt ehdotuksen työsuojelun toimintaohjelman päivittämiseksi
kokouksessaan 14.9.2016. Toimikunta päätti hyväksyä ohjelman vuosille 2016-2019 ja
esittää sen edelleen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi. Edellinen toimintaohjelma oli vuosille
2011-2014.
Työsuojelun toimintaohjelman sisältö voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen:
kuvaus siitä miten työsuojeluasioita Lohjan seurakunnassa hoidetaan sekä
mitä ja miten työsuojelua aiotaan kehittää.
Ohjelman laatimisessa on hyödynnetty vaarojen arvioinnin, työterveyshuollon
työpaikkaselvitysten sekä työhyvinvointikyselyn tuloksia.
LIITE 2

Työsuojelun toimintaohjelma 2016-2019

Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä työsuojelun toimintaohjelman 2016-2019.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

1.12.2016
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229. HENKILÖSTÖASIA
Kokouksessa päätettiin pitää tauko klo 19.40-19.50
231. LOHJAN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston tehtävistä säädetään Kirkkolain 10 luvussa sekä
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistaman kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 luvussa.
Kirkkoneuvoston tehtäviin kuuluu Kirkkolain 10 luvun 6§:n mukaisesti kirkkovaltuuston
päätösten laillisuusvalvonta ja päätösten toimeenpaneminen.

”Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä
järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen,
kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen
viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy
päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko
täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin
valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen.”
Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, että
1. kirkkovaltuuston kokouksien 4-5/2015 ja 1-4/2016 päätökset on tehty oikeassa
järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan, eivätkä ole muutoin lainvastaisia,
2. seuraavat päätökset on pantu täytäntöön niiden tultua lainvoimaisiksi:
Kokous 4/2015 6.10.2015
46. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
47. Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle
48. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös koskien kirkollisvalitusta seurakuntajaon
muuttamisesta
49. Sammatin pappilan kiinteistön myynti
50. Seurakunnan taloustilanne 8/2015
51. Vuoden 2016 kirkollisveroprosentti
Kokous 5/2015 1.12.2015
58. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
59. Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan jäsenen ja varajäsenen
valinta vuosiksi 2016 - 2017
60. Seurakunnan taloustilanne 10/2015
61. Talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018
62. Karjalohjan alueneuvoston jäsenmäärä ja jäsenet
63. Sammatin alueneuvoston kokoonpano

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

1.12.2016

§
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Kokous 1/2016 9.2.2016/ Vaalikokous
3. Kokouksen laillisuus
4. Ohjeet vaalien toimittamiseen
5. Hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin toimittaminen
6. Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin toimittaminen
7. Pöytäkirjan tarkastaminen
Kokous 2/2016 9.2.2016
11. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
12. Karjalohjan alueneuvoston varajäsenen eronpyyntö
13. Pusulan alueneuvoston varajäsenen eronpyyntö
14. Määräaikaisen (3 v.) Ja osa-aikaisen (60 %) rippikoulu- ja perhetyöntekijän viran
perustaminen
Kokous 3/2016 31.5.2016
21. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
22. Henkilöstökertomus 2015
23. Lohjan seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2015
24. Seurakunnan taloustilanne 4/2016
25. Talousarvion lisämääraha-anomus
26. Sammatin talous- ja hallintoarkiston luovuttaminen maakunta-arkistoon
27. Henkilöstösihteerin viran nimikkeen muuttaminen taloussuunnittelijaksi
28. Lohjan seurakunnan strategia vuoteen 2023
Kokous 4/2016 4.10.2016
34. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
35. 137.
Taustayhteisösopimus partiolippukuntien kanssa
36. 139. 5. Katualueen luovutus Lohjan kaupungille
37. 157.
Luottamushenkilön ero paikkakunnalta muuton vuoksi
38. 159.
Luottamushenkilön anomus luottamustoimesta vapauttamisesta
39. 161.
Seurakunnan taloustilanne 8/2016
40. 160.
Vuoden 2017 kirkollisveroprosentti
41. 164. 47. 123. Helsingin hallinto-oikeuden päätös koskien kirkollisvalitusta
Nummen alue-seurakuntaan sijoittuvan v kappalaisen virkavaaliin
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

1.12.2016

§
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232. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 11/2016
Taloustilanne esitetään tässä toteutuman 23.11.2016 mukaan.Talousarvion toteutuma on
nyt toimintatuottojen osalta 83,0 % ja toimintakulujen osalta 85,3 %. Verotulojen ja
valtionrahoituksen toteutuma on 91,3 %. Poistojen toteutuma lokakuun loppuun on 80,0 %.
Investointien toteutuma on 63,4 %.
Verottajalta saadun tiedon mukaan ennakonpalautukset ja tilitetyn määrän oikaisut, jotka
vähennetään marraskuun tilityksestä, ovat yhteensä 798.910 euroa ja kertyneet
jäännösverot ovat yhteensä 325.946 euroa. Puolet kertyneistä jäännösveroista tilitetään
seurakunnalle joulukuun tilityksen yhteydessä ja puolet seuraavan vuoden helmikuun
tilityksen yhteydessä.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotilitys marraskuun osalta jäi 157.939,36
euroa negatiiviseksi, eli seurakunta voi maksaa kyseisen summan verottajalle tai verottaja
perii sen joulukuun tilityksen yhteydessä.
Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle on
77.607,00 euroa.
Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus helmikuusta 2016 alkaen 2,97 %.

Asian valmistelija: Outi Virtanen
LIITTEET

3-6

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä
(liitteet julkaistaan Intrassa viimeistään 1.12.2016)

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 11/2016.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

1.12.2016
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233. LUOTTOTAPPIOIDEN KIRJAAMINEN
Tilinpäätöksen valmistelua varten luottotappioiksi kirjattavat saatavat tulee ilmoittaa Kirkon
Palvelukeskukselle 19.12.2016 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 16.024,51 €,
jotka tulisi kirjata luottotappioksi.
Listaus luottotappioksi esitettävistä saatavista jaetaan kokoukseen pöydälle ja kerätään asian
käsittelyn jälkeen pois.
LIITE 7

Luottotappiot (jaetaan kokouksessa, salassa pidettävä asiakirja)

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä luottotappioksi liitteessä eritellyt saatavat yhteismäärältään
16.024,51 €.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

1.12.2016
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234. PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:ssä säädetään: Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden
ensimmäisessä kokouksessa.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto kirkkovaltuustolle, että se toimittaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
vaalin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

1.12.2016

§
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235. KIRKKONEUVOSTON VALINTA
KL 10:2 §:ssä säädetään kirkkoneuvostosta:

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä,
sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta
seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset
varajäsenet. (20.8.2004/821)
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden
ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimimisesta kirkkoneuvoston kokouksen
puheenjohtajana on voimassa, mitä siitä kirkkojärjestyksessä säädetään.
(27.6.2003/626)”
KL 25:10a §:ssä säädetään:

Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa,
piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja
seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia,
jollei erityisestä syystä muuta johdu.
40 %:n säännön mukaan sekä mies että naisjäsenten määrän suhde tulee olla vähintään 75, ja varajäsenen on syytä olla samaa sukupuolta kuin varsinaisen jäsenen. kirkkoneuvoston
puheenjohtajaa viranhaltijana ei lasketa kiintiöön, mutta varapuheenjohtaja lasketaan Lohjan
seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön määräykset:

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä. (1 §).
Kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan
yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. (2 §)

Kun edellä 2 §:ssä mainitut vaalit on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille
henkilökohtaiset varajäsenet. (3 §)
Kauden 2015-2016 lopussa kirkkoneuvoston jäseninä olivat seuraavat henkilöt:
Varsinainen jäsen
Paul Packalén, vpj
Simo Jouhi
Esa Sohlberg
Jussi Erkintalo
Jari Väre
Saila Sutinen
Kirsi Oksanen
Birgitta Silvennoinen
Maarit Makkonen
Kaisa Aarnio
Päivi Seger

Varajäsen
Teddy Kullberg
Timo Ruoho
Kauko Pohjonen
Jorma Kaira
Jaakko Heino
Iris Virkkilä
Leena Saari
Sari Korte
Merja Eräpolku
Lea Sornikivi
Suvi Malin
Kaisa Rinne

Kirkkovaltuuston pj Anna-Mari Kaskinen, Kirkkovaltuuston vpj Irja Salonen

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

LIITE

8

1.12.2016
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Kirkkoneuvoston ohjesääntö

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Esitän kirkkovaltuustolle, että se
1. valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan,
2. valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle henkilökohtaisen varajäsenen
3. valitsee kirkkoneuvostoon 11 jäsentä,
4. valitsee kirkkoneuvoston jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

1.12.2016
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236. SVENSKA DIREKTIONIN JÄSENTEN VALINTA
Lohjan seurakunnassa toimii ruotsinkielisen työn yhteydessä Svenska direktion, jonka
toimikausi on kaksi vuotta. Johtosäännön mukaan johtokunnan jäsenmäärä on
puheenjohtaja ja 8 henkilöä, sekä heillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Liite
Kirkkolain mukaan (KL 10:4 §) kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen

kirkkoneuvoston avuksi sen alaisia johtokuntia.

KL 25:10a §:ssä säädetään: Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta,

hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä
kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

40 %:n säännön mukaan sekä mies että naisjäsenten määrän tulee olla 4-4, ja varajäsenen
on syytä olla samaa sukupuolta kuin varsinaisen jäsenen.
Kaudella 2015-2016 ovat toimineet seuraavat jäsenet:
jäsen:
varajäsen:
Teddy Kullberg pj
Johnny Kronqvist
Christer Isaksson
Harald Skog
Susanna Jääskeläinen Anne Heimberg
Kim Nordström
Kennet Lemström
Birgitta Piippo
Susanne Bradley
Susanne Sere
Marika Strömberg
Ilse Rantanen
Mirjam Vikman
Iris Virkkilä
Rebecka Streng
Keijo Wigren
Hannu Nikander
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Svenska direktionin jäsenet
seuraavasti:
1. puheenjohtajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
2. 8 varsinaista jäsentä ja
3. varsinaisille jäsenille heidän henkilökohtaiset varajäsenet
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
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237. KARJALOHJAN ALUENEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA
Lohjan kirkkovaltuuston kokouksessa on 2.6.2015 hyväksytty Alueseurakuntia koskeva
muutettu johtosääntö, jossa todetaan seuraavasti:

3§

Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kirkkoneuvoston alaiseen
alueneuvostoon jäsenet alueseurakunnan alueella asuvista seurakuntavaaleissa
vaalikelpoisista jäsenistä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkovaltuusto päättää
erikseen kunkin alueneuvoston jäsenmäärän ennen jäsenten valintaa. Varsinaisten jäsenten
määrä eri alueneuvostoissa on puheenjohtajan lisäksi vähintään 5 ja enintään 12 jäsentä.
KL 25:10a §:ssä säädetään: Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta,

hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä
kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
40 %:n säännön mukaan sekä mies että naisjäsenten määrän suhde tulee olla, ja
varajäsenen on syytä olla samaa sukupuolta kuin varsinaisen jäsenen.

Kirkkoneuvoston toimikausi alkaa kirkkojärjestyksen mukaan valtuustokauden 1. ja 3.
vuonna ja tässä kohdassa on hyvä tarkastaa ja päivittää jäsenet.
Kaudella 2015-2016 ovat toimineet seuraavat jäsenet (8 jäsentä):
Jäsenet:
Päivi Seger
Kaisa Niskala
Maija Ojala
Liisa Mantere
Tarmo Flink
Risto Solitanner
Reijo Koivu
Rolf Oinonen

Varajäsenet:
Birgit Aittakumpu
Minttu Riiali
Anna Niskala
Kaarina Nordström
Heikki Solttila
Kari Lehtola
Olavi Nurmi
Antti Kähönen

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. päättää Karjalohjan alueneuvoston jäsenmäärän ja valitsee
2. varsinaiset jäsenet ja
3. varsinaisille jäsenille heidän henkilökohtaiset varajäsenet
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

§
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238. NUMMEN ALUENEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA
Lohjan kirkkovaltuuston kokouksessa on 2.6.2015 hyväksytty Alueseurakuntia koskeva
muutettu johtosääntö, jossa todetaan seuraavasti:
3§
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kirkkoneuvoston alaiseen
alueneuvostoon jäsenet alueseurakunnan alueella asuvista seurakuntavaaleissa
vaalikelpoisista jäsenistä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkovaltuusto päättää
erikseen kunkin alueneuvoston jäsenmäärän ennen jäsenten valintaa. Varsinaisten jäsenten
määrä eri alueneuvostoissa on puheenjohtajan lisäksi vähintään 5 ja enintään 12 jäsentä.
KL 25:10a §:ssä säädetään: Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta,
hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä
kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
40 %:n säännön mukaan sekä mies että naisjäsenten määrän suhde tulee olla, ja
varajäsenen on syytä olla samaa sukupuolta kuin varsinaisen jäsenen.
Kirkkoneuvoston toimikausi alkaa kirkkojärjestyksen mukaan valtuustokauden 1. ja 3.
vuonna ja tässä kohdassa on hyvä tarkastaa ja päivittää jäsenet.
Kaudella 2015-2016 ovat toimineet seuraavat jäsenet (10 jäsentä):
Jäsenet:
Satu Hakola
Irja Salonen
Kaisa Aarnio
Suvi Malin
Pirkko Saukkolin
Antti Aarnio
Juha Niemimaa
Juha Särmäharju
Heikki Lintelä
Jouni Ahtiainen

Varajäsenet:
Pirjo Leinonen
Pirjo Lehtonen
Riitta Salenius-Mela
Leena Särmäharju
Leena Aarnio
Kari Pakkasmaa
Kimmo Ravantti
Mikki Nieminen
Jari Silfverberg
Keijo Pehkonen

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. päättää Nummen alueneuvoston jäsenmäärän ja valitsee
2. varsinaiset jäsenet ja
3. varsinaisille jäsenille heidän henkilökohtaiset varajäsenet
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

1.12.2016
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239. PUSULAN ALUENEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA
Lohjan kirkkovaltuuston kokouksessa on 2.6.2015 hyväksytty Alueseurakuntia koskeva
muutettu johtosääntö, jossa todetaan seuraavasti:
3§
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kirkkoneuvoston alaiseen
alueneuvostoon jäsenet alueseurakunnan alueella asuvista seurakuntavaaleissa
vaalikelpoisista jäsenistä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkovaltuusto päättää
erikseen kunkin alueneuvoston jäsenmäärän ennen jäsenten valintaa. Varsinaisten jäsenten
määrä eri alueneuvostoissa on puheenjohtajan lisäksi vähintään 5 ja enintään 12 jäsentä.
KL 25:10a §:ssä säädetään: Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta,
hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä
kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
40 %:n säännön mukaan sekä mies että naisjäsenten määrän suhde tulee olla, ja
varajäsenen on syytä olla samaa sukupuolta kuin varsinaisen jäsenen.
Kirkkoneuvoston toimikausi alkaa kirkkojärjestyksen mukaan valtuustokauden 1. ja 3.
vuonna ja tässä kohdassa on hyvä tarkastaa ja päivittää jäsenet.
Kaudella 2015-2016 ovat toimineet seuraavat jäsenet (10 jäsentä):
Jäsenet:
Merja Eräpolku
Helinä Kerko
Marjatta Lahtinen
Katja Sarkamies
Jorma Kaira
Jussi Erkintalo
Timo Kujala
Yrjö Litja
Janne Pihlaja
Jan-Erik Strömberg

Varajäsenet
Hanna Ekola-Salonen
Hannele Monthén
Tuulikki Timgren-Lillukkamäki
Päivi Lehtola
Aki Lehtinen
Rami Janger
Jari Ylitolonen
Ari Piippo
Antti Grönlund
Erkki Hartikainen

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. päättää Pusulan alueneuvoston jäsenmäärän ja valitsee
2. varsinaiset jäsenet ja
3. varsinaisille jäsenille heidän henkilökohtaiset varajäsenet
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

§
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240. SAMMATIN ALUENEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA
Lohjan kirkkovaltuuston kokouksessa on 2.6.2015 hyväksytty Alueseurakuntia koskeva
muutettu johtosääntö, jossa todetaan seuraavasti:
3§
Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kirkkoneuvoston alaiseen
alueneuvostoon jäsenet alueseurakunnan alueella asuvista seurakuntavaaleissa
vaalikelpoisista jäsenistä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkovaltuusto päättää
erikseen kunkin alueneuvoston jäsenmäärän ennen jäsenten valintaa. Varsinaisten jäsenten
määrä eri alueneuvostoissa on puheenjohtajan lisäksi vähintään 5 ja enintään 12 jäsentä.
KL 25:10a §:ssä säädetään: Kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta,
hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä
kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
40 %:n säännön mukaan sekä mies että naisjäsenten määrän suhde tulee olla, ja
varajäsenen on syytä olla samaa sukupuolta kuin varsinaisen jäsenen.
Kirkkoneuvoston toimikausi alkaa kirkkojärjestyksen mukaan valtuustokauden 1. ja 3.
vuonna ja tässä kohdassa on hyvä tarkastaa ja päivittää jäsenet.
Kaudella 2015-2016 ovat toimineet seuraavat jäsenet (6 jäsentä):
Jäsenet:
Kaisa Rinne
Arna Rautiainen
Anneli Kataja
Jaakko Heino
Seppo Iivonen
Harri Lylylahti

Varajäsenet:
Annikki Brown
Seija Salin
Heidi Voipio
Raimo Laine
Jarkko Holappa
Joni Pitkonen

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. päättää Sammatin alueneuvoston jäsenmäärän ja valitsee
2. varsinaiset jäsenet ja
3. varsinaisille jäsenille heidän henkilökohtaiset varajäsenet
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
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241. ALUENEUVOSTOJEN PÖYTÄKIRJAT
KARJALOHJAN ALUENEUVOSTO
Karjalohjan alueneuvoston pöytäkirja 5/2016 24.10.2016 ja 6/2016 21.11.2016 on saapunut.
LIITE 9

Kokouspöytäkirja 24.10.2016

LIITE 11

Kokouspöytäkirja 21.11.2016

SAMMATIN ALUENEUVOSTO
Sammatin alueneuvoston pöytäkirja 4/2016 8.11.2016 on saapunut.
LIITE 10

Kokouspöytäkirja 8.11.2016

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä sekä Karjalohjan että Sammatin alueneuvostojen pöytäkirjat
tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
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242. LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT
243. ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
 Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 22.11.2016
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedotteet/ha
llintotiedotteet-2016/
 Kirkkohallituksen yleiskirjeet 19
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet /KiT:n yleiskirjeet

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä
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244. ------245. MUUT ASIAT
Päätösesitys:
 Viestintätoimikunnan puheenjohtaja Kirsi Oksanen kertoi viestintätoimikunnan
terveiset Lohkare lehden jatkotoimenpiteistä. Käytiin aiheesta vilkas keskustelu.
Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi muut asiat.

246. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21.10.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

