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Poissaolevat jäsenet

Jaakko Heino

Muut läsnäolevat

- varajäsenet: Aimo Perälä
- viranhaltijat: kirkkoneuvoston pj., kirkkoherra Juhani Korte, Pusulan aluepastori
Sampo Luukkonen, Karjalohjan aluepastori Arja Penttinen, Nummen
aluekappalainen Heikki Marjanen (s klo 19.25), vt. hallintojohtaja Katri Lahtiluoma,
henkilöstösihteeri Outi Virtanen, hallintosihteeri Päivi Kesälä
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Puheenjohtaja
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Anna-Mari Kaskinen
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Päivi Kesälä
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KAISA AARNIO
Kaisa Aarnio
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Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
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KOKOUSKUTSU
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 20.1.2015 alkaen
kello 18.30 Seurakuntakeskuksessa, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus ja alkuhartaus
2. Sihteerin kutsuminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
5. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
6. Työjärjestyksen vahvistaminen
7. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen
8. Kirkkoneuvoston valinta
9. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan valinta
10. Svenska direktionin jäsenten valinta
11. Karjalohjan alueneuvoston jäsenten valinta
12. Nummen alueneuvoston jäsenten valinta
13. Pusulan alueneuvoston jäsenten valinta
14. Sammatin alueneuvoston valinta
15. Ilmoitusasiat
16. Muut asiat
17. Valitusosoituksen antaminen ja kokouksen päättäminen
Lohjalla 12.1.2015

Juhani Korte
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Kokouskutsu on seurakunnan ilmoitustaululla yleisesti nähtävänä 13.-20.1.2015
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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KIRKKOVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMINEN
Kirkkovaltuuston kokous pidetään 20.1.2015 ja koska kysymyksessä on ensimmäinen
kokous, tulee kirkkovaltuuston järjestäytymistä koskevat asiat käsitellä.
1.

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Kirkkojärjestyksen (KJ) 8 luvun 5 §:ssä säädetään:

Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston
puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston
puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta,
kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja kutsuu läsnä olevista valtuutetuista iältään vanhimman
avaamaan kokouksen ja johtamaan kokousta, kunnes puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja on valittu.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti kutsua valtuutetuista iältään vanhimman Uolevi
Viidan avaamaan ja johtamaan kokousta, kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
on valittu.
2.

SIHTEERIN KUTSUMINEN
Lohjan seurakunnan hallintosihteeri Päivi Kesälä on toiminut sekä kirkkoneuvoston että
kirkkovaltuuston kokouksien sihteerinä. Koska asiat kirkkovaltuustoon kulkevat
kirkkoneuvoston kautta, on perusteltua, että sama henkilö hoitaa kummankin
toimielimen sihteerin tehtävät.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Esitän kirkkovaltuustolle, että hallintosihteeri Päivi Kesälä valitaan toimimaan
kirkkovaltuuston sihteerinä.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita hallintosihteeri Päivi Kesälä kirkkovaltuuston
sihteeriksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 §:ssä säädetään: ----Kutsun valtuuston ensimmäiseen

kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä
seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. ---Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7:4 §:n mukaan, että enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Tämä todetaan kirkkovaltuuston työjärjestyksen
mukaan nimenhuudolla.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Esitän kirkkovaltuustolle, että se toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin johdantosivulla mainitut 32 varsinaista ja 1
varavaltuutettua läsnä oleviksi ja lisäksi todettiin kokouksesta ilmoitetun asianmukaisesti
postittamalla kutsu asialuetteloineen ajoissa, pitämällä kutsu seurakunnan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla vähintään viikon ajan ennen kokousta, joten
kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________
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Kirkkovaltuusto
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____________________________
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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.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Esitän kirkkovaltuustolle, että se
1. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina.
2. pitää pöytäkirjan nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina (klo 8.3014.30) 30 päivän ajan alkaen 26.1.2015 ja ilmoittaa pöytäkirjan nähtävänä
pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 26.1.-4.3.2015.

Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja valita
pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Kaisa Aarnion ja Jussi Erkintalon.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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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:
Esitän kirkkovaltuustolle, että se toimittaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti
1. valita puheenjohtajaksi Anna-Mari Kaskisen ja
2. varapuheenjohtajaksi Irja Salosen.

6.

TYÖJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN
Kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 §:n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa itselleen
työjärjestyksen. Lohjan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut
18.12.2012 työjärjestyksen. Tämä 18.12.2012 vahvistettu työjärjestys voitaneen
vahvistaa myös uuden kirkkovaltuuston työjärjestykseksi.
LIITE

1

Kirkkovaltuuston työjärjestys

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkovaltuusto vahvistaa työjärjestyksekseen edellisen liitteenä olevan kirkkovaltuuston
työjärjestyksen.
Kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 17 §:n mukaan valtuusto asettaa ensimmäisessä
kokouksessaan keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista
varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme
varajäsentä.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Esitän kirkkovaltuustolle, että se asettaa toimikaudekseen suhteellisten vaalien
vaalilautakunnan.

Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen suhteellisten vaalien
vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet:
jäsen:

varajäsen:

Simo Jouhi

Jussi Erkintalo

Kaisa Aarnio

Päivi Seger

Maarit Makkonen

Sari Korte

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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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 7-5, 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 §)
LIITE

2

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Kirkkoneuvoston ohjesääntö

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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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.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita
1. kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Paul Packalén
2. kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Teddy
Kullberg
3. kirkkoneuvostoon 11 jäsentä ja
4. kirkkoneuvoston jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:
jäsen:

varajäsen:

Simo Jouhi

Timo Ruoho

Esa Sohlberg

Kauko Pohjonen

Jussi Erkintalo

Jorma Kaira

Jari Väre

Jaakko Heino

Saila Sutinen

Iris Virkkilä

Kirsi Oksanen

Leena Saari

Birgitta Silvennoinen

Sari Korte

Veera Ruti

Merja Eräpolku

Maarit Makkonen

Lea Sornikivi

Kaisa Aarnio

Suvi Malin

Päivi Seger

Kaisa Rinne

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOKUNNAN VALINTA
Lohjan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston ja Vihdin seurakunnan
kirkkovaltuuston hyväksymän johtosäännön mukaisesti Länsi-Uudenmaan seurakuntien
Perheasiain neuvottelukeskuksen säädetään johtokunnan kokoonpanosta seuraavasti:
Liite

2§

Perheasiain neuvottelukeskuksen työtä johtaa ja valvoo Perheasiain
neuvottelukeskuksen johtokunta.

3§

Johtokuntaan, johon kuuluu viisi (5) jäsentä, joista Lohjan seurakunnan
kirkkovaltuusto valitsee kolme (3) jäsentä ja Vihdin seurakunnan
kirkkovaltuusto kaksi (2) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan
henkilökohtaiset varajäsenet. Jos jäsen eroaa tai menettää
vaalikelpoisuutensa ennen toimikautensa päättymistä, valitaan eronneen
tilalle toinen henkilö toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.
Valtuustojen päätöksenteon yhteydessä on huolehdittava, että Kirkkolain
25. luvun 10a §:n määräykset tulevat huomioiduiksi yhteisen johtokunnan
kokoonpanossa.
Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan kirkkovaltuustojen
toimikaudeksi.
Johtokunta hoitaa tehtäviään, kunnes uusi johtokunta on valittu ja
järjestäytynyt.
Johtosäännön 3§:n 2. mom. viittaa Kirkkolain 25. luvun 10a §:n
määräykseen naisten ja miesten edustuksessa kirkon toimielimissä
seuraavasti:

10 a §

Naisten ja miesten edustus toimielimissä
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.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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Kirkkolain säädös tarkoittaa käytännössä, että Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston
valittavana olevasta kolmesta edustajasta yhden tulee olla eri sukupuolta kuin kaksi
muuta. Samoin Vihdin kirkkovaltuuston valittavana olevien kahden edustajan tulee olla
eri sukupuolta.
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan tehtäviä tarkasteltaessa on eduksi, jos
johtokunnassa on edustettuna toisaalta seurakunnan hallinnon ja toisaalta
perheneuvonnan sisällön ja toiminnan asiantuntemusta. Johtosääntö määrää
johtokunnan tehtävistä seuraavasti:

10 §
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan tehtävänä on:
1.

johtaa, kehittää ja valvoa Perheasiain neuvottelukeskuksen toimintaa.

2.

laatia vuosittain Perheasiain neuvottelukeskuksen toiminta- ja talousarvioehdotus
seuraavaksi vuodeksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraaviksi kolmeksi
vuodeksi Lohjan seurakunnan kirkkoneuvostolle ja Vihdin seurakunnan
kirkkoneuvostolle osakassopimuksen mukaisesti.

3.

laatia vuosittain toimintakertomus Lohjan seurakunnan kirkkoneuvostolle ja Vihdin
seurakunnan kirkkoneuvostolle.

4.

tehdä ostopalvelusopimukset Perheasiain neuvottelukeskuksen palvelujen
antamisesta kunnille ja muille seurakunnille

5.

tehdä esitys Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan valinnasta Lohjan
seurakunnan kirkkoneuvostolle saatuaan Vihdin seurakunnan kirkkoneuvoston
lausunnon.

6.

ottaa palvelukseen ja vapauttaa neuvottelukeskuksen muut työntekijät hyväksytyn
talousarvion mukaisesti.

7.

tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja Perheasiain
neuvottelukeskuksen työalaan liittyvistä kysymyksistä.

8.

asettaa tarpeellisia työryhmiä sekä määrätä niiden tehtävät ja toiminta-ajat.

9.

pitää yhteyttä työalan yhteistyötahoihin ja toiminta-alueen seurakuntiin.

10.

tukea Perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijöitä jaksamaan, kehittymään ja
kouluttautumaan tehtävässään.

11.

suorittaa mahdolliset muut johtokunnalle kuuluvat tai annetut tehtävät.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
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Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Esitän kirkkovaltuustolle, että se valitsisi kolme (3) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen
varajäsenen seurakunnan edustajiksi Länsi-Uudenmaan seurakuntien Perheasiain
neuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosiksi 2015 – 2018.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita edustajiksi Länsi-Uudenmaan seurakuntien
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosiksi 2015 – 2018 seuraavasti:
jäsen:

varajäsen:

Juha Niemimaa

Kaisa Niskala

Susanna Jääskeläinen

Inkeri Kangas

Paavo Myöhänen

Timo Ruoho

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
10.

§

20.1.2015

Sivu

10

13

SVENSKA DIREKTIONIN JÄSENTEN VALINTA
Lohjan seurakunnassa toimii ruotsikielisen työn yhteydessä Svenska direktion, jonka
toimikausi on kaksi vuotta. Johtosäännön mukaan johtokunnan jäsenmäärä on 8
henkilöä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
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.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Esitän kirkkovaltuustolle, että se valitsee Svenska direktionin jäsenet seuraavasti:
Käsittely:
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juhani Korte teki keskustelun myötä tarkentavan
muutosesityksen siten, että kirkkovaltuusto valitsee Svenska direktionille ensiksi
puheenjohtaja ja hänelle varajäsenen ja vasta sen jälkeen 8 jäsentä ja varajäsentä.
1. puheenjohtaja ja varajäsen
2. 8 varsinaista jäsentä ja
3. varsinaisille jäsenille heidän henkilökohtaiset varajäsenet
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita
1. puheenjohtajaksi Teddy Kullberg ja varajäseneksi Johnny Kronqvist
2. jäseneksi ja
3. varajäseneksi seuraavasti:
jäsen:

varajäsen:

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

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
11.

§

20.1.2015

Sivu
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KARJALOHJAN ALUENEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA
Lohjan yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa on 18.12.2012 hyväksytty
Alueseurakuntia koskeva johtosääntö, jossa todetaan seuraavasti:

1§

Lohjan seurakuntaan muodostetaan neljä alueseurakuntaa, jotka
perustuvat kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säädöksiin seurakuntapiiristä.
Alueseurakuntien rajat, joiden pääasiallinen merkitys on toiminnallinen,
määritellään tämän johtosäännön liitteenä olevassa kartassa. Vähäiset
tarkistukset alueseurakuntien rajoihin hyväksyy kirkkoneuvosto
alueneuvostoja kuultuaan. Alueseurakunnat ja niiden kirkot ovat seuraavat:
Karjalohjan alueseurakunta (Karjalohjan kirkko)
Nummen alueseurakunta (Nummen kirkko)
Pusulan alueseurakunta (Pusulan ja Kärkölän kirkot)
Sammatin alueseurakunta (Sammatin kirkko)
KL 3:4,2
Seurakunnasta voidaan jokin alue muodostaa
kappeliseurakunnaksi tai seurakuntapiiriksi. Niistä määrätään
tarkemmin kirkkojärjestyksessä.
KJ 12:5,1
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi muodostaa
seurakunnan osasta seurakuntapiirin, valita sen toimintaa
johtamaan piirineuvoston ja hyväksyä sille johtosäännön.

3§

Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kirkkoneuvoston alaiseen
alueneuvostoon jäsenet alueseurakunnan alueella asuvista
seurakuntavaaleissa vaalikelpoisista jäsenistä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet. Varsinaisten jäsenten määrä eri alueneuvostossa on seuraava
puheenjohtajan lisäksi: Karjalohja 6, Pusula 9, Nummi 10 ja Sammatti 6.
Alueneuvoston jäsen säilyttää vaalikelpoisuuden alueneuvostoon, vaikka
hän toimikauden aikana muuttaa alueseurakunnasta toiseen.
Aluekappalainen tai aluepastori toimii virkansa puolesta alueneuvoston
puheenjohtajana.
Alueneuvosto valitsee keskuudestaan luottamushenkilöjäsenen
varapuheenjohtajaksi toimikaudekseen.
Kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan toimikaudekseen
valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus alueneuvoston
kokouksissa. Lisäksi alueneuvosto voi kutsua kokouksiinsa seurakunnan
viran- tai toimenhaltijan tai muun asiantuntijan.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Kirkkovaltuusto
20.1.2015
11
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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 3-3, ja
varajäsenen on syytä olla samaa sukupuolta kuin varsinaisen jäsenen.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Esitän kirkkovaltuustolle, että se valitsee Karjalohjan alueneuvoston jäsenet seuraavasti:
1. 6 varsinaista jäsentä ja
2. varsinaisille jäsenille heidän henkilökohtaiset varajäsenet
Käsittely:
Kirkkovaltuusto keskusteli kaikkien alueneuvostojen jäsenten valintaperiaatteista.
Todettiin, että vuoden 2015 vahvistetun talous- ja toimintasuunnitelman mukaan
alueneuvostojen ohjesääntöjä tullaan tällä vaalikaudella tarkastelemaan kaikilta osin.
Kokouksessa päätettiin pitää neuvottelutauko klo 20.10 – 20.15.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita Karjalohjan alueneuvostoon
1. varsinaiseksi jäseneksi ja
2. heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavasti:
jäsen:

varajäsen:

Päivi Seger

Birgit Aittakumpu

Kaisa Niskala

Minttu Riiali

Maija Ojala

Anna Niskala

Tarmo Flink

Rolf Oinonen

Risto Solitanner

Kari Lehtola

Reijo Koivu

Juha Korhonen

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
12.

§

20.1.2015

Sivu
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NUMMEN ALUENEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA
Lohjan yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa on 18.12.2012 hyväksytty
Alueseurakuntia koskeva johtosääntö, jossa todetaan seuraavasti:

1§

Lohjan seurakuntaan muodostetaan neljä alueseurakuntaa, jotka
perustuvat kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säädöksiin seurakuntapiiristä.
Alueseurakuntien rajat, joiden pääasiallinen merkitys on toiminnallinen,
määritellään tämän johtosäännön liitteenä olevassa kartassa. Vähäiset
tarkistukset alueseurakuntien rajoihin hyväksyy kirkkoneuvosto
alueneuvostoja kuultuaan. Alueseurakunnat ja niiden kirkot ovat seuraavat:
Karjalohjan alueseurakunta (Karjalohjan kirkko)
Nummen alueseurakunta (Nummen kirkko)
Pusulan alueseurakunta (Pusulan ja Kärkölän kirkot)
Sammatin alueseurakunta (Sammatin kirkko)
KL 3:4,2
Seurakunnasta voidaan jokin alue muodostaa
kappeliseurakunnaksi tai seurakuntapiiriksi. Niistä määrätään
tarkemmin kirkkojärjestyksessä.
KJ 12:5,1
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi muodostaa
seurakunnan osasta seurakuntapiirin, valita sen toimintaa
johtamaan piirineuvoston ja hyväksyä sille johtosäännön.

3§

Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kirkkoneuvoston alaiseen
alueneuvostoon jäsenet alueseurakunnan alueella asuvista
seurakuntavaaleissa vaalikelpoisista jäsenistä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet. Varsinaisten jäsenten määrä eri alueneuvostossa on seuraava
puheenjohtajan lisäksi: Karjalohja 6, Pusula 9, Nummi 10 ja Sammatti 6.
Alueneuvoston jäsen säilyttää vaalikelpoisuuden alueneuvostoon, vaikka
hän toimikauden aikana muuttaa alueseurakunnasta toiseen.
Aluekappalainen tai aluepastori toimii virkansa puolesta alueneuvoston
puheenjohtajana.
Alueneuvosto valitsee keskuudestaan luottamushenkilöjäsenen
varapuheenjohtajaksi toimikaudekseen.
Kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan toimikaudekseen
valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus alueneuvoston
kokouksissa. Lisäksi alueneuvosto voi kutsua kokouksiinsa seurakunnan
viran- tai toimenhaltijan tai muun asiantuntijan.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto

§

20.1.2015
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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 4-6, ja
varajäsenen on syytä olla samaa sukupuolta kuin varsinaisen jäsenen.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Esitän kirkkovaltuustolle, että se valitsee Nummen alueneuvoston jäsenet seuraavasti:
1. 10 varsinaista jäsentä ja
2. varsinaisille jäsenille heidän henkilökohtaiset varajäsenet
Käsittely:
Pykälän 11 yhteydessä käydyn keskustelun myötä todettiin, että vuoden 2015
vahvistetun talous- ja toimintasuunnitelman mukaan alueneuvostojen ohjesääntöjä
tullaan tällä vaalikaudella tarkastelemaan kaikilta osin.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita Nummen alueneuvostoon
1. jäseneksi ja
2. heidän henkilökohtaiseksi varajäseneksi seuraavasti:
jäsen:

varajäsen:

Satu Hakola

Pirjo Leinonen

Irja Salonen

Pirjo Lehtonen

Kaisa Aarnio

Riitta Salenius-Mela

Suvi Malin

Leena Särmäharju

Pirjo Saukkolin

Leena Aarnio

Antti Aarnio

Kari Pakkasmaa

Juha Niemimaa

Kimmo Ravantti

Juha Särmäharju

Mikki Nieminen

Heikki Lintelä

Jari Silfverberg

Jouni Ahtiainen

Keijo Pehkonen

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
13.

§

20.1.2015
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PUSULAN ALUENEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA
Lohjan yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa on 18.12.2012 hyväksytty
Alueseurakuntia koskeva johtosääntö, jossa todetaan seuraavasti:

1§

Lohjan seurakuntaan muodostetaan neljä alueseurakuntaa, jotka
perustuvat kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säädöksiin seurakuntapiiristä.
Alueseurakuntien rajat, joiden pääasiallinen merkitys on toiminnallinen,
määritellään tämän johtosäännön liitteenä olevassa kartassa. Vähäiset
tarkistukset alueseurakuntien rajoihin hyväksyy kirkkoneuvosto
alueneuvostoja kuultuaan. Alueseurakunnat ja niiden kirkot ovat seuraavat:
Karjalohjan alueseurakunta (Karjalohjan kirkko)
Nummen alueseurakunta (Nummen kirkko)
Pusulan alueseurakunta (Pusulan ja Kärkölän kirkot)
Sammatin alueseurakunta (Sammatin kirkko)
KL 3:4,2
Seurakunnasta voidaan jokin alue muodostaa
kappeliseurakunnaksi tai seurakuntapiiriksi. Niistä määrätään
tarkemmin kirkkojärjestyksessä.
KJ 12:5,1
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi muodostaa
seurakunnan osasta seurakuntapiirin, valita sen toimintaa
johtamaan piirineuvoston ja hyväksyä sille johtosäännön.

3§

Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kirkkoneuvoston alaiseen
alueneuvostoon jäsenet alueseurakunnan alueella asuvista
seurakuntavaaleissa vaalikelpoisista jäsenistä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet. Varsinaisten jäsenten määrä eri alueneuvostossa on seuraava
puheenjohtajan lisäksi: Karjalohja 6, Pusula 9, Nummi 10 ja Sammatti 6.
Alueneuvoston jäsen säilyttää vaalikelpoisuuden alueneuvostoon, vaikka
hän toimikauden aikana muuttaa alueseurakunnasta toiseen.
Aluekappalainen tai aluepastori toimii virkansa puolesta alueneuvoston
puheenjohtajana.
Alueneuvosto valitsee keskuudestaan luottamushenkilöjäsenen
varapuheenjohtajaksi toimikaudekseen.
Kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan toimikaudekseen
valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus alueneuvoston
kokouksissa. Lisäksi alueneuvosto voi kutsua kokouksiinsa seurakunnan
viran- tai toimenhaltijan tai muun asiantuntijan.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Kirkkovaltuusto
20.1.2015
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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 4-5, ja varajäsenen on syytä olla samaa sukupuolta kuin varsinaisen jäsenen.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Esitän kirkkovaltuustolle, että se valitsee Pusulan alueneuvoston jäsenet seuraavasti:
1. 9 varsinaista jäsentä ja
2. varsinaisille jäsenille heidän henkilökohtaiset varajäsenet
Käsittely:
Kirkkovaltuusto keskusteli jäsenesityksestä.
Tulkaa Kaikki ryhmän edustaja Maarit Makkonen esitti Janne Strömbergiä varsinaiseksi
jäseneksi, jota Mirjam Vikman kannatti. Todettiin kuitenkin, että vuoden 2015
vahvistetun talous- ja toimintasuunnitelman mukaan alueneuvostojen ohjesääntöjä
tullaan tällä vaalikaudella tarkastelemaan kaikilta osin, joten edustaja Makkonen luopui
esityksestään.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita Pusulan alueneuvostoon
1. jäseneksi ja
2. heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavasti:
jäsen:

varajäsen:

Merja Eräpolku

Hanna Ekola-Salonen

Helinä Kerko

Hannele Monthén

Marjatta Lahtinen Suvi Sojanto
Katja Sarkamies

Päivi Lehtola

Jorma Kaira

Aki Lehtinen

Jussi Erkintalo

Rami Janger

Timo Kujala

Jari Ylitolonen

Yrjö Litja

Janne Strömberg

Janne Pihlaja

Antti Grönlund

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
14.

§

20.1.2015
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SAMMATIN ALUENEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA
Lohjan yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa on 18.12.2012 hyväksytty
Alueseurakuntia koskeva johtosääntö, jossa todetaan seuraavasti:

1§

Lohjan seurakuntaan muodostetaan neljä alueseurakuntaa, jotka
perustuvat kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säädöksiin seurakuntapiiristä.
Alueseurakuntien rajat, joiden pääasiallinen merkitys on toiminnallinen,
määritellään tämän johtosäännön liitteenä olevassa kartassa. Vähäiset
tarkistukset alueseurakuntien rajoihin hyväksyy kirkkoneuvosto
alueneuvostoja kuultuaan. Alueseurakunnat ja niiden kirkot ovat seuraavat:
Karjalohjan alueseurakunta (Karjalohjan kirkko)
Nummen alueseurakunta (Nummen kirkko)
Pusulan alueseurakunta (Pusulan ja Kärkölän kirkot)
Sammatin alueseurakunta (Sammatin kirkko)
KL 3:4,2
Seurakunnasta voidaan jokin alue muodostaa
kappeliseurakunnaksi tai seurakuntapiiriksi. Niistä määrätään
tarkemmin kirkkojärjestyksessä.
KJ 12:5,1
Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi muodostaa
seurakunnan osasta seurakuntapiirin, valita sen toimintaa
johtamaan piirineuvoston ja hyväksyä sille johtosäännön.

3§

Kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kirkkoneuvoston alaiseen
alueneuvostoon jäsenet alueseurakunnan alueella asuvista
seurakuntavaaleissa vaalikelpoisista jäsenistä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet. Varsinaisten jäsenten määrä eri alueneuvostossa on seuraava
puheenjohtajan lisäksi: Karjalohja 6, Pusula 9, Nummi 10 ja Sammatti 6.
Alueneuvoston jäsen säilyttää vaalikelpoisuuden alueneuvostoon, vaikka
hän toimikauden aikana muuttaa alueseurakunnasta toiseen.
Aluekappalainen tai aluepastori toimii virkansa puolesta alueneuvoston
puheenjohtajana.
Alueneuvosto valitsee keskuudestaan luottamushenkilöjäsenen
varapuheenjohtajaksi toimikaudekseen.
Kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan toimikaudekseen
valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus alueneuvoston
kokouksissa. Lisäksi alueneuvosto voi kutsua kokouksiinsa seurakunnan
viran- tai toimenhaltijan tai muun asiantuntijan.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto

§
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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 3-3, ja
varajäsenen on syytä olla samaa sukupuolta kuin varsinaisen jäsenen.
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan esitys:
Esitän kirkkovaltuustolle, että se valitsee Sammatin alueneuvoston jäsenet seuraavasti:
1. 6 varsinaista jäsentä ja
2. varsinaisille jäsenille heidän henkilökohtaiset varajäsenet
Käsittely:
Pykälän 11 yhteydessä käydyn keskustelun myötä todettiin, että vuoden 2015
vahvistetun talous- ja toimintasuunnitelman mukaan alueneuvostojen ohjesääntöjä
tullaan tällä vaalikaudella tarkastelemaan kaikilta osin.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti valita Sammatin alueneuvostoon
1. jäseneksi ja
2. heidän henkilökohtaisiksi varajäseniksi seuraavasti:
jäsen:

varajäsen:

Kaisa Rinne

Annikki Brown

Arna Rautiainen

Seija Salin

Heidi Voipio

Anneli Kataja

Jaakko Heino

Raimo Laine

Seppo Iivonen

Jarkko Holappa

Harri Lylylahti

Joni Pitkonen

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto

15.
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ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
 Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen 22.3.2015 klo 10 Messun
yhteydessä Pyhän Laurin kirkossa.


Messu su 1.2. klo 10 PLK:ssa televisioidaan YLE 1 kautta. Tervetuloa paikalle.



Alueneuvostojen yhteiskokoukset seuraavasti:
− Sammatti ja Karjalohja ti 27.1. klo 18 Sammatissa ja
− Nummi ja Pusula ke 28.1. klo 18 Nummella



Kirkkovaltuuston Seminaarit ti 24.2. klo 18 ja ti 24.3. klo 18



Luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutus la 7.3. klo 9-15.30 Tapiolan
kirkolla, Espoossa



Kirkkoneuvosto ensimmäinen kokous ti 10.2. klo 17.30 seurakuntakeskuksessa,
Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja

Päätös:
Kirkkovaltuusto merkitsi edellä esitetyt ilmoitusasiat tiedoksi.

16.

MUUT ASIAT
Ei muita asioita.

17.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.
Kokous päättyi iltavirteen klo 20.35.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

