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Jaakko Heino

Seppo Iivonen

Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 30 päivää alkaen 9.6.2014
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KOKOUSKUTSU
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 3.6.2014 alkaen kello
18.30 Lohjan seurakuntakeskuksessa, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
13. Kokouksen avaus ja alkuhartaus
14. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
15. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
16. Työjärjestyksen vahvistaminen
17. Seurakunnan taloustilanne 4/2014
18. Henkilöstökertomus vuodelta 2013
19. Lohjan seurakunnan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2013
20. Pipsa Piipposen eronpyyntö seurakunnan luottamustehtävistä
21. Uuden varajäsenen valitseminen vaalilautakuntaan
22. Ilmoitusasiat
23. Muut asiat
24. Valitusosoituksen antaminen
25. Kokouksen päättäminen

Lohjalla 27.5.2014

Aila Saarinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kokouskutsu on seurakunnan ilmoitustaululla yleisesti nähtävänä 27.5.-3.6.2014

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja Aila Saarinen avasi kokouksen ja kirkkoherra Juhani Korte piti
alkuhartauden. Laulettiin virrestä 571 säkeet 1-3.
Aila Saarinen piti hallintojohtaja Risto Hämäläiselle läksiäispuheen.

14.

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 kolmea päivää ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla
kolmen päivän 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:
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin johdantosivulla mainitut 25 varsinaista ja 3
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 ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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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.
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 14.4.2014 ja ilmoittaa
pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 9.4.9.5.2014.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja valita
pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Jaakko Heinon Seppo Iivosen.

16.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti sillä muutoksella, että Kirkkoneuvoston esittämä Uuden
varajäsenen valitseminen Vaalilautakuntaan käsitellään esityslistan asian n:o 21 jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 4/2014
Selvityksenä kuluvan vuoden taloudellisesta tilanteesta on ohessa toteutumavertailu
(liite 1)
30.4.2014 mennessä, jossa vertailutietona ovat kuluvan vuoden talousarvion luvut,
joihin toteutumaa verrataan sekä euroina että prosentteina. Toimintatuottojen
toteutuma on 37,3 % ja toimintakulujen toteutuma 31,0 %.
Kulutoteumien osalta seuraavia huomioita:
 Henkilöstökulut 34,3 %
 Palvelujen ostot 28,7 %
 Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 26,1 %
Toisena yhteenvetona on toteutumavertailu jossa vertailutietona ovat vuosien 2014 ja
2013 toteutumaluvut.
Kolmantena on yhteenveto verotulojen kertymisestä vuoden neljän ensimmäisen
kuukauden osalta (liite 3). Kaikissa verotuloissa on lisäystä viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan yhteensä n. 6,88 % (ansiotuloverojen lisäystä 4,5 % ja yhteisöverojen
osalta lisäystä 52,2 %).
Neljäntenä on rahoituslaskelma 30.4.2014 mennessä (liite 4). Sen mukaan kassavarojen
muutos/ lisäys on 946.529,09 €.
Vuodelle 2014 suunniteltujen investointien kokonaissumma on 411.000 € josta on
30.4.2014 mennessä toteutunut 20.412,58 €.
Hallintojohtajan päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 4/2014
ja viedä sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
--------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta
4/2014.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013
Kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti suuremmissa seurakuntatalouksissa tulisi laatia
vuosittain henkilöstötilinpäätös/-kertomus, jossa henkilöstövoimavaroja tarkastellaan
sanallisen kerronnan, taulukoiden ja kuvioiden sekä tunnuslukujen avulla.
Parhaimmillaan henkilöstökertomuksesta on hyötyä sekä seurakuntatyönantajalle
(päättäjille), henkilöstölle että seurakuntalaisille. Raportin tarkoituksena on tarjota
yhteinen tietopohja henkilöstöasioista ja työyhteisön kehittämisestä käytävään
keskusteluun. Lisäksi se mahdollistaa henkilöstövoimavarojen huomioon ottamisen
toimintaa ja taloutta suunniteltaessa.
Lohjan seurakunnassa / Lohjan seurakuntayhtymässä henkilöstökertomus on laadittu
vuodesta 2007 lähtien. Vuoden 2013 henkilöstökertomus on seurakuntaliitoksen myötä
laajentuneen Lohjan seurakunnan ensimmäinen. Kertomus noudattaa sisällöltään
pääsääntöisesti edellisten vuosien kertomuksia.
Lohjan seurakunnan henkilöstöä kuvaavia muutamia keskeisiä tunnuslukuja vuodelta
2013:










Henkilöstökulut olivat 62 % seurakunnan toimintakuluista.
Seurakunnan henkilöstömäärä lisääntyi seurakuntaliitoksen seurauksena 25
henkilöllä. Seurakunnan palveluksessa oli 31.12.2013 yhteensä 129 henkilöä.
Seuraavan viiden vuoden (2015-2018) aikana eläkkeelle siirtyy arviolta 24 % (27
henkilöä) nykyisestä vakinaisesta henkilöstöstä.
Naisten osuus henkilöstöstä oli 72 %. Erityisesti lastenohjaajien,
diakoniatyöntekijöiden sekä kiinteistö- ja toimistohenkilökunnan joukossa miehiä
on erittäin vähän. Papiston sukupuolijakauma on melko tasainen, mutta
ennusteena on naisten suhteellisen määrän kasvaminen.
Valtaosa nykyisestä henkilöstöstä (57 %) on ollut seurakuntien palveluksessa
alle 10 vuotta. Yli 10 vuotta palveluksessa olleita on 43 %. Alle viisi vuotta
palveluksessa olleita oli 33 % (43 henkilöä). Luvut kertovat, että työvoiman
vaihtuvuus on melko suuri. Vaihtumista on tapahtunut viime vuosina erityisesti
sijaisuuksien sekä eläköitymisten kautta. Työntekijöitä siirtyy nuoremmissa
ikäluokissa entistä useammin myös toisen työantajan palvelukseen.
Pääkaupunkiseudun läheisyys mahdollistaa työvoiman liikkumisen paremmin kuin
pienemmillä paikkakunnilla, jossa töitä on vähemmän tarjolla.
Työterveyshuollon kustannukset nousivat lähes 29 %. Budjetti ylittyi 15 %:lla.
Sairauspoissaolot lisääntyivät edellisestä vuodesta.

Henkilöstökertomus on käsitelty yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa
yhteistyötoimikunnan kokouksessa 8.5.2014.
LIITE
Lohjan seurakunnan henkilöstökertomus 2013
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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Kirkkoneuvosto
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Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1)
hyväksyä Lohjan seurannan vuoden 2013 henkilöstökertomuksen
2)
antaa henkilöstökertomuksen tiedoksi kirkkovaltuustolle
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1)
hyväksyä Lohjan seurannan vuoden 2013 henkilöstökertomuksen teknisin
muutoksin
2)
antaa henkilöstökertomuksen tiedoksi kirkkovaltuustolle

----------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä Lohjan seurannan vuoden 2013 henkilöstökertomuksen
tiedoksi
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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LOHJAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS
VUODELTA 2013
Edellisen vuoden tilinpäätös tulee esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi.
Kirkkojärjestyksen 15. luvun 9. §:ssä todetaan seurakuntia ja seurakuntayhtymiä
koskien tilinpäätöksen käsittelystä seuraavaa:
”Tilikaudelta

on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase,
rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 9 luvun 6
§:n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys
tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
(9.11.2006/1129).
Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun
loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja
taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä
tilintarkastajille. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä.
Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen
mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuuston on
päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun
mennessä. (8.11.2003/1045)”.
Lohjan seurakunnan tilinpäätös 2013 käsiteltiin ja hyväksyttiin tasekirjan numeraaliselta
osalta kokouksessa 3/2014, 11.3.2014. Lisäksi vuoden 2013 toimintakertomus käsiteltiin
ja hyväksyttiin kirkkoneuvoston kokouksessa 4/2014, 23.4.2014.
Tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettu kirkkohallituksen ohjeita. Kirjanpidon
mukainen ylijäämä viime vuodelta on 537.739,95 €. Tuloslaskelman toimintatuotot
ovat 928.211,38 € ja toimintakulut 8.806.697,52 €. Vuosikate on 1.015.226,45 € ja
tilikauden tulos 480.756,06 €. Kun siihen lisätään poistoeron vähennys, päästään edellä
mainittuun ylijäämään. Taseen loppusumma puolestaan oli 20.098.159,05 €.
Hautainhoitorahaston alijäämä oli 7.356,97 € ja taseen loppusumma 1.255.274,56 €.
15. luvun 13 §:n mukaan "tilintarkastajien on annettava
kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta taloussäännössä määrätyssä ajassa kertomus,
jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko
tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus".
Kirkkojärjestyksen

Tilintarkastuskertomus on oheisena ja siinä esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille (Liite 1, Tilintarkastuskertomus 2013).

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

3.6.2014
20.5.2014

19
117

Sivu

23
161

Hallintojohtajan päätösesitys
Kirkkoneuvosto päättää
1) esittää Lohjan seurakunnan vuoden 2013 tilinpäätöksen kirkkovaltuuston
vahvistettavaksi,
2)

esittää, että kirkkovaltuusto päättää KJ 15:9 §:n mukaisesta vastuuvapaudesta.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1) vahvistaa Lohjan seurakunnan vuoden 2013 tilinpäätöksen,
2)

KJ 15:9 §:n mukaisesta vastuuvapaudesta.

Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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PIPSA PIIPPOSEN ERONPYYNTÖ SEURAKUNNAN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ
Pipsa Piipponen on kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston jäsen ja kasvatuksen toimikunnan
puheenjohtaja. Hän pyytää eroa luottamustehtävistään terveydellisistä syistä.

Kirkkolaissa säädetään (KL 7:3§ 2. mom.) seuraavasti: ”Oikeus
kieltäytyä seurakunnan luottamustoimesta on henkilöllä, joka on
täyttänyt 60 vuotta tai on ollut neljän lähinnä edellisen vuoden ajan
seurakunnan luottamustoimessa. Muun kieltäytymisperusteen
hyväksymisestä
määrätään
kirkkojärjestyksessä.
Seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi asetettavalta vaadittavasta
suostumuksesta säädetään 8 luvun 4 §:n 1 momentissa.”
Tämän lisäksi kirkkojärjestyksessä säädetään (KJ 7:2§): Jos seurakuntavaaleilla
valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron kirkkolain 7 luvun 3 §:n 2 momentissa
mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä
syystä taikka menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on,
todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan
varajäsen.
Jos muu kuin seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee tai menettää
vaalikelpoisuutensa, kieltäytyy tai saa eron 1 momentissa mainitusta syystä,
jonka hänet valinnut toimielin hyväksyy, on tämän toimielimen viivytyksettä
valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pipsa Piipposen perusteluita voidaan pitää valitettavan pätevinä tehtävistä luopumiseen,
varsinkin hänen tehtyään paljon rakentavaa yhteistyötä varhaiskasvatuksen piirissä.
Kiitämme häntä yhteisen vastuun kantamisesta. Viestissään kirkkoherralle hän toteaa:

’Syvä "ikävä" jää asioiden hoidon suhteen, mutta kuten aikaisemmin totesin, elämä
kuljettaa meitä usein tavalla, jolla emme aina itsekkään tiedä.’

Koska Pipsa Piipponen on keskeisten luottamuselimien jäsenenä ja myös kasvatuksen
toimikunnan puheenjohtaja, on toimittava seuraavasti. Kirkkoneuvosto valitsee
kasvatuksen toimikunnalle uuden puheenjohtajan kirkkovaltuuston ensin todettua
luottamustoimen hänen kohdallaan lakanneeksi. Nykyisessä tilanteessa Pipsa Piipponen
on ollut puheenjohtaja ja hänen henkilökohtainen varajäsen on ollut Lea Sornikivi.
Kirkkoneuvoston on lähetettävä kirkkovaltuustolle päätettäväksi Pipsa Piipposen ero
luottamustehtävistä. Tämän jälkeen kirkkovaltuusto voi todeta edellisen
vaalilautakunnan päätöksen nojalla varajäsen Maria Brobergin tulevan varsinaiseksi
kirkkovaltuuston jäseneksi. Kirkkovaltuuston on valittava Pipsa Piipposen tilalle
kirkkoneuvostoon varsinainen jäsen ja hänelle varajäsen. Nykyinen tilanteen mukaan
Pipsa Piipponen on varsinainen jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsen on Lea
Sornikivi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee Pipsa Piipposen erokirjeen tiedoksi ja päättää seuraavista
toimenpiteistä:
1. Lähettää kirjeen valtuustolle edelleen päätettäväksi, että seuraavat
luottamustehtävät
katsotaan
Pipsa
Piipposen
kohdalla
päättyneeksi:
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyys.
2. Kirkkovaltuusto toteaa, että varsinaiseksi jäseneksi nousee kutsujärjestyksessä
Maria Broberg.
3. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon Pipsa Piipposen tilalle varsinaisen
jäsenen ja tarvittaessa hänelle varajäsenen.
4. Kirkkoneuvosto päättää valita kasvatuksen toimikunnan puheenjohtajan ja
tarvittaessa hänelle henkilökohtaisen varajäsenen sillä ehdolla, että
kirkkovaltuusto
katsoo
Pipsa
Piipposen
luottamustoimen
lakanneeksi.
Kirkkoneuvosto antaa valinnan tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti merkitä Pipsa Piipposen erokirjeen tiedoksi ja
päättää seuraavista toimenpiteistä:
1. Lähettää kirjeen valtuustolle edelleen päätettäväksi, että seuraavat
luottamustehtävät
katsotaan
Pipsa
Piipposen
kohdalla
päättyneeksi:
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyys.
2. Kirkkovaltuusto toteaa, että varsinaiseksi jäseneksi nousee kutsujärjestyksessä
Maria Broberg.
3. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon Pipsa Piipposen tilalle varsinaisen
jäsenen ja tarvittaessa hänelle varajäsenen.
4. Kirkkoneuvosto päätti valita kasvatuksen toimikunnan puheenjohtajaksi Lea
Sornikiven ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Markus Olinin sillä ehdolla,
että kirkkovaltuusto katsoo Pipsa Piipposen luottamustoimen lakanneeksi.
Kirkkoneuvosto päätti antaa valinnan tiedoksi kirkkovaltuustolle.

---------------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää
1. merkitä tiedoksi Pipsa Piipposen kirjeen ja
luottamustehtävät
katsotaan
Pipsa
Piipposen
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyys.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

todeta, että seuraavat
kohdalla
päättyneeksi:

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkovaltuusto
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2. todeta, että kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi nousee kutsujärjestyksessä
Maria Broberg.
3. valita kirkkoneuvostoon Pipsa Piipposen tilalle varsinaisen jäsenen ja tarvittaessa
hänelle varajäsenen.
4. merkitä tiedoksi, että kirkkoneuvosto päätti valita kasvatuksen toimikunnan
puheenjohtajaksi Lea Sornikiven ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Markus Olinin sillä ehdolla, että kirkkovaltuusto katsoo Pipsa Piipposen
luottamustoimen lakanneeksi.

Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti
1. merkitä tiedoksi Pipsa Piipposen kirjeen ja
luottamustehtävät
katsotaan
Pipsa
Piipposen
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyys.

todeta, että seuraavat
kohdalla
päättyneeksi:

2. todeta, että kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi nousee kutsujärjestyksessä
Maria Broberg.
3. valita kirkkoneuvostoon Pipsa Piipposen tilalle varsinaiseksi jäseneksi Lea
Sornikiven ja hänelle varajäseneksi Maria Brobergin.
4. merkitä tiedoksi, että kirkkoneuvosto päätti valita kasvatuksen toimikunnan
puheenjohtajaksi Lea Sornikiven ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi
Markus Olinin sillä ehdolla, että kirkkovaltuusto katsoo Pipsa Piipposen
luottamustoimen lakanneeksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
21. 122.
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UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN VAALILAUTAKUNTAAN
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto asetti kokouksessaan 8.4.2014 vaalilautakunnan.
Tuolloin kantaseurannan jäseneksi valittiin mm. Lea Sornikivi ja hänelle varajäseneksi
Tuula Sohlberg.
Tuula Sohlberg on kuitenkin pyytänyt, että ja hänen tilalleen valittaisiin uusi henkilö.
Valittavaksi esitetään Maria Brobergia.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
esittää kirkkovaltuustolle, että Lohjan seurakunnan vaalilautakuntaan valittaisiin
varajäseneksi Tuula Sohlbergin tilalle Maria Broberg.
---------------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää
valita Lohjan seurakunnan vaalilautakuntaan Lea Sornikiven varajäseneksi Tuula
Sohlbergin tilalle Maria Brobergin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto

22. 127.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä
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UUDEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN VAALILAUTAKUNTAAN
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto asetti kokouksessaan 8.4.2014 vaalilautakunnan.
Kirkkovaltuusto valitsi tuolloin Vaalilautakuntaan Katariina Nurmion ja hänelle
varajäseneksi Timo Ruohon.
Timo Ruoholla on kuitenkin tarkoitus olla vaaleissa ehdolla ja Sitoutumattomien ryhmä
on sopinut, että Timo Ruohon tilalle valittaisiin Kirsi Mustalahti.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
esittää kirkkovaltuustolle, että Lohjan seurakunnan vaalilautakuntaan valittaisiin
varajäseneksi Timo Ruohon tilalle Kirsi Mustalahti.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää
valita Lohjan seurakunnan vaalilautakuntaan varajäseneksi Timo Ruohon tilalle Kirsi
Mustalahden.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkovaltuusto
23.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä
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ILMOITUSASIAT
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:
1. Kirkkoherra Juhani Korte katsauksen vaalisivuista ja niistä löytyvistä lomakkeista,
intra-sivujen tämänhetkisestä tilanteesta, hallintojohtajan viran täyttämisen
tilanteesta ja papiston virkajärjestelyistä koskien Sammatin ja Nummen
alueseurakuntia
2. Hallintojohtaja Risto Hämäläisen katsauksen Kipa hankkeen etenemisestä Lohjan
seurakunnan osalta.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkovaltuusto
24.

MUUT ASIAT
Päätös:
Todettiin, että muita asioita ei ole

25.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä
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Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.
26.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo 20.10.
Lopuksi pidettiin loppuhartaus ja laulettiin virrestä 571 säkeet 4-6.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

