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KOKOUSKUTSU
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina 2.10.2014 alkaen
kello 18.30 Seurakuntakeskuksessa, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
27. Kokouksen avaus ja alkuhartaus
28. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
29. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
30. Työjärjestyksen vahvistaminen
31. Hallintojohtaja Risto Hämäläisen irtisanoutuminen
32. Seurakunnan taloustilanne 8/2014
33. Vuoden 2015 kirkollisveroprosentti
34. Uusien jäsenten valitseminen vaalilautakuntaan
35. Uuden jäsenen valitseminen vaalilautakuntaan
36. Ilmoitusasiat
37. Muut asiat
38. Valitusosoituksen antaminen
39. Kokouksen päättäminen

Lohjalla 24.9.2014

Aila Saarinen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kokouskutsu on seurakunnan ilmoitustaululla yleisesti nähtävänä 24.9.-2.10.2014
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.

28.

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 21 varsinaista ja 4
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
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto

29.

2.10.2014

§

Sivu

29-30

34

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 7.10.2014 ja ilmoittaa
pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 3.10.6.11.2014.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja valita
pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Sari Kortteen ja Esa Koskisen.

30.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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31. 161. HALLINTOJOHTAJA RISTO HÄMÄLÄISEN IRTISANOUTUMINEN
Hallintojohtaja Risto Hämäläinen on toimittanut kirkkoneuvostolle 28.7.2014 päivätyn
irtisanoutumisilmoituksen, jossa hän pyytää eroa Lohjan seurakunnan hallintojohtajan
virasta 1.9.2014 alkaen.

ERONPYYNTÖ HALLINTOJOHTAJAN VIRASTA
Arvoisa kirkkoneuvosto,
pyydän kunnioittavasti eroa Lohjan seurakunnan hallintojohtajan virasta
1.9.2014 lukien.
Lopella 28.7.2014
Risto Hämäläinen
Risto Hämäläinen on aloittanut Lohjan seurakunnan palveluksessa 8.3.2011. Tällä
hetkellä on virkavapaalla, joka päättyy 31.8.2014.
Viranhaltijan irtisanoutumisaika on vähintään yksi kuukausi, jos palvelussuhde on
jatkunut keskeytyksettä yli vuoden, mutta enintään neljä vuotta (KL 6:55§).
Eron myöntää se viranomainen, joka myös valitsee viranhaltijan. Tukipalvelujen
johtosäännön mukaan hallintojohtajan viran täyttämisestä päättää kirkkovaltuusto.
Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Risto Hämäläiselle myönnetään
ero hallintojohtajan virasta 1.9.2014 alkaen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää myöntää eron Risto Hämäläiselle hallintojohtajan virasta
1.9.2014 alkaen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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32. 181. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 8/2014
Selvityksenä kuluvan vuoden taloudellisesta tilanteesta on ohessa toteutumavertailu
(liite 5)
31.8.2014 mennessä, jossa vertailutietona ovat kuluvan vuoden talousarvion luvut,
joihin toteutumaa verrataan sekä euroina että prosentteina. Toimintatuottojen
toteutuma on 59,0 % ja toimintakulujen toteutuma 61,5 %.
Kulutoteumien osalta seuraavia huomioita:
 Henkilöstökulut 66,2 %
 Palvelujen ostot 63,4 %
 Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 51,2 %
Toisena yhteenvetona on toteutumavertailu jossa vertailutietona ovat vuosien 2014 ja
2013 toteutumaluvut.
Kolmantena on yhteenveto verotulojen kertymisestä vuoden kahdeksan ensimmäisen
kuukauden osalta (liite 6). Kaikissa verotuloissa on lisäystä viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan yhteensä n. 1,5 % (ansiotuloverojen lisäystä 0,9 % ja yhteisöverojen
osalta lisäystä 9,4 %).
Neljäntenä on rahoituslaskelma 31.8.2014 mennessä (liite 7). Sen mukaan kassavarojen
muutos/ lisäys on 1.065.482,20 €.
Viidentenä on investointien toteutuma (liite 8). Vuodelle 2014 suunniteltujen
investointien kokonaissumma on 411.000 €, josta on 31.8.2013 mennessä toteutunut
140.883,79 €. Investointien toteumaprosentti on 34,3 %.
LIITTEET

5
6
7
8

Toteumavertailu
Verotilitykset
Rahoituslaskelma
Investointien toteuma

Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedoksi selvityksen taloudellisesta tilanteesta 8/2014
2. esittää selvityksen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedoksi selvityksen taloudellisesta tilanteesta 8/2014.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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33. 182. VUODEN 2015 KIRKOLLISVEROPROSENTTI
Kirkkolain 15. luvun 2. § mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin.
Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Kirkollisveroprosentti
tulevalle vuodelle on ilmoitettava Verohallinnolle kuluvan vuoden marraskuun puoliväliin
mennessä.
Yhteisöverotulot 2015
Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero. Yhteisön
verotettava tulo lasketaan veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen
erotuksena. Yhteisöveroa kannetaan toisin sanoen ainoastaan yritysten tekemästä
voitollisesta tuloksesta. Seurakunnille osoitetun yhteisövero-osuuden tuotto on
lähtökohtaisesti tarkoitettu seurakuntien järjestämän hautaustoimen kustannusten
kattamiseen sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten ylläpitoon.
Suomen ev.lut. kirkon osuus yhteisöveron tuotosta määräytyy verontilityslain
(532/1998) mukaisesti. Vuodeksi 2014 jako-osuutta on korotettu vastaamaan
yhteisöveron verokannan alenemisesta johtuvaa verotuoton alemaa. Vuonna 2015 jakoosuus alenee, mutta tilityskäytäntö seurakunnille säilyy entisellään.





2012
2013
2014
2015

jako-osuus
jako-osuus
jako-osuus
jako-osuus

oli 2,30 %
oli 2,35 %
on 2,81 %
on 2,71 %

2016 alkaen yhteisövero-osuus muuttuu valtionavustuksen muodossa maksettavaksi
korvaukseksi. Tilitysperusteet seurakunnille tulevat myös muuttumaan.
Kirkollisverotulot 2015
Lohjan seurakunnan yhteinen kirkkovaltuusto korotti kirkollisveroprosenttia vuoden
2013 alusta lukien 1,50 %:iin (aikaisemmin 1,20 %).
Kirkollisverotuloja kertyi vuonna 2013 yhteensä 8.765.396,00 € (v. 2012 7.251.243,00
Lohjan seurakuntayhtymä + liittyneet seurakunnat). Verotulot kasvoivat edelliseen
vuoteen verrattuna n. 21 %. Osuus yhteisöverojen tuotosta oli vuonna 2013 yhteensä
679.294,00 € (v. 2012 649.542,55 Lohjan seurakuntayhtymä + liittyneet seurakunnat).
Kokonaisverotulokertymä oli 9.444.690,00 €.
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti syksyllä 2013 pitää Lohjan seurakunnan
kirkollisveroprosentin ennallaan vuodelle 2014 1,50 %.
Kirkollisveroprosentin, eli tuloveroprosentin tuottoon vaikuttaa suoraan kolme tekijää:




Seurakunnan jäsenmäärä eli kirkkoon kuulumisaste
seurakuntalaisten tulotaso
seurakuntalaisten työllisyysaste

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
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Kirkollisveron tilitysten jako-osuus seurakunnille 1.2.2014 lukien on 3,18 %. Jako-osuus
aleni vuoden 2013 tarkistetusta jako-osuudesta 0,07 prosenttiyksikköä. Jako-osuuden
alenemisella on suora vaikutus seurakunnille tilitettäviin kirkollisveroihin. Jako-osuuden
alenemiseen on vaikuttanut eniten seurakuntien jäsenmäärän väheneminen.
Kuluvan vuoden kirkosta eroaminen on tähän mennessä ollut maltillisempaa kuin
edellisinä vuosina: kirkosta on eronnut 226 ja seurakunnan jäsenyyteen liittynyt 92
henkilöä. Läsnä olevien seurakuntalaisten määrä oli vuoden 2013 lopussa 36.343 ja
kuluvan vuoden alussa 36.137 henkilöä.
Lohjan seurakunnan kuluvan vuoden talousarvio on rakennettu siten, että tilinpäätös
tulee
olemaan
lievästi
ylijäämäinen.
Kahdeksan
ensimmäisen kuukauden
verotulokertymien ja verohallinnon marraskuun maksuunpanotilitysarvion sekä
maltillisen kulukehityksen perusteella tavoite tultaneen saavuttamaan.
Lohjan seurakunnan vuoden 2015 talousarvion suunnitteluohjeen lähtökohtana on
seurakunnan työalojen ja tukipalveluiden käyttötalouden kulujen pitäminen vuoden
2014 talousarvion tasolla. Merkittävän lisäyksen tulee kuitenkin aiheuttamaan
seurakunnan siirto Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2015 alusta lukien (noin
100.000 €). Henkilöstökulujen nousu tulee olemaan arvioilta 2 %:n luokkaa.
Seurakuntatalouden lähtökohtaisena tavoitteena ja tehtävänä ei ole ylijäämäisten
tilinpäätösten tavoitteleminen, ts. voiton tuottaminen. Verotulot muodostavat n. 90 %
seurakunnan kaikista tuloista, tällä seurakunnan tulorahoituksella katetaan päivittäisen
toiminnan kustannuksia sekä toiminnassa tarvittavan infrastruktuurin ylläpitämistä.
Kirkkohallitus ei ole vielä antanut ohjeitaan vuoden 2015 talousarvion laadintaan eikä
arvioitaan verotulojen kehityksestä. Mikäli Kirkkohallituksen taloudellinen katsaus
ohjeineen tulee, se toimitetaan kokoukseen pöydälle. Verotulojen määrää vuonna 2015
pysynee enintään vuoden 2013 tasolla.
Tulevien investointien rahoitus
Lohjan
seurakunnan
/seurakuntayhtymän
investointiohjelma
on
viimeisen
vuosikymmenen aikana ollut laaja, kantaseurakunnan olemassa oleva rakennuskanta on
hyvässä kunnossa ja tarvittavat peruskorjaushankkeet uudisrakentamisen lisäksi on
toteutettu pitkälle tulevaisuuteen. Poikkeuksen muodostaa kuitenkin Saarikon
leirikeskus, jonne on suunniteltu uutta majoitusrakennusta. Laadittujen suunnitelmien
pohjalta voidaan todeta kyse olevan suhteellisen mittavasta investoinnista.
Seurakuntaliitosten myötä laajentuneen Lohjan seurakunnan kiinteistökanta on kasvanut
huomattavasti ja ylläpidettäviksi on tullut kiinteistöjä, joiden nykyinen kunto vaatii
huomattavia taloudellisia panostuksia tulevina vuosina. Myös hautaustoimen osalta
liittyneiden seurakuntien hautausmaiden ylläpito ja kehittäminen vaatii investointeja ja
vuosikorjaustasoisia töitä.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________
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Liittyneiden seurakuntien ja kantaseurakunnan alueella on kiinteistöjä, joiden
kunnostustarpeet jakautuvat luonteeltaan 1) investointityyppisiin ja 2) vuosikorjauksiksi
katsottaviin hankkeisiin. Vuosikorjauksina toteutettavat hankkeet (tehtävät korjaukset
tähtäävät kiinteistön arvon säilyttämiseen) tulevat näkymään suoraan täysimääräisesti
kustannuksina vuotuisessa talousarviossa käyttötalouden puolella. Investointihankkeiden
(lähtökohtaisesti kiinteistöjen arvoa lisäävät korjaukset /muutostyöt) kustannuksia ei
puolestaan kirjata suoraan käyttötalouden kuluiksi, vaan ne jaksotetaan hyväksytyn
poistosuunnitelman mukaisesti kuluiksi usean vuoden ajalle suunnitelman mukaisina
poistoina.
Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Lohjan
seurakunnan vuoden 2015 kirkollisveroprosentiksi 1,50 %.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto
päättää
vahvistaa
kirkollisveroprosentiksi 1,50 %.

Lohjan

seurakunnan

vuoden

2015

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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34. 183. UUSIEN JÄSENTEN VALITSEMINEN VAALILAUTAKUNTAAN
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto asetti kokouksessaan 8.4.2014 vaalilautakunnan.
Kirkkovaltuusto valitsi tuolloin Vaalilautakuntaan Karjalohjan edustajaksi Antti
Rosenbladin ja hänelle varajäseneksi Kirsi Mäntyvaaran sekä Olavi Nurmen ja hänen
varajäseneksi Risto Solitannerin.
Antti Rosenblad ja Olavi Nurmi ovat jättäneet kirjallisen eronpyyntönsä vedoten
terveydellisiin syihin.
Kirkkoneuvoston kokoukselle tullaan esittämään uudet jäsenet
LIITTEET 9,10

Antti Rosenbladin ja Olavi Nurmen eronpyynnöt

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedoksi saapuneet eronpyynnöt ja
2. esittää kirkkovaltuustolle, että Lohjan seurakunnan vaalilautakuntaan Karjalohjan
edustajaksi valitaan uudet jäsenet eroavien tilalle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1. merkitä tiedoksi saapuneet eronpyynnöt ja
2. esittää kirkkovaltuustolle, että Lohjan seurakunnan vaalilautakuntaan Karjalohjan
edustajaksi valitaan Antti Rosenbladin tilalle Juha Korhonen ja Olavi Nurmen
tilalle Aira Jokinen.
----------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää valita Lohjan seurakunnan vaalilautakuntaan Karjalohjan
edustajaksi Antti Rosenbladin tilalle Juha Korhonen ja Olavi Nurmen tilalle Aira Jokinen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Kirkkoneuvosto
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35. 184. UUDEN JÄSENEN VALITSEMINEN VAALILAUTAKUNTAAN
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto asetti kokouksessaan 8.4.2014 vaalilautakunnan.
Kirkkovaltuusto valitsi tuolloin Vaalilautakuntaan Pusulan edustajaksi Kitty Perttilän ja
hänelle varajäseneksi Pirjo Salinin.
Kitty Perttilä on jättänyt kirjallisen eronpyyntönsä vedoten terveydellisiin syihin.
Pusulan edustajaksi Kitty Perttilän tilalle esitetään Anne Hirvikorpea.
LIITE 11

Kitty Perttilän eronpyyntö

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedoksi saapunut eronpyyntö ja
2. esittää kirkkovaltuustolle, että Lohjan seurakunnan vaalilautakuntaan Pusulan
edustajaksi valitaan Kitty Perttilän tilalle Anne Hirvikorpi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1. merkitä tiedoksi saapunut eronpyyntö ja
2. esittää kirkkovaltuustolle, että Lohjan seurakunnan vaalilautakuntaan Pusulan
edustajaksi valitaan Kitty Perttilän tilalle Anne Hirvikorpi.
----------Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää valita Lohjan seurakunnan vaalilautakuntaan Pusulan
edustajaksi Kitty Perttilän tilalle Anne Hirvikorpi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto

36.

2.10.2014

§

Sivu

36

42

ILMOITUSASIAT
- Pusulan hautausmaan uurnahautausalueen käyttöön vihkiminen su 12.10.2014 klo
12.00 Messun yhteydessä, vihkijänä lääninrovasti Juhani Korte. Kahvitarjoilu tilaisuuden
jälkeen seurakuntatalossa.
- Kirkkovaltuuston ti 16.12.2014 kokouksen yhteydessä valtuustokaronkka
Mäntynummen seurakuntatalossa.
- Rovastikunnallinen luottamushenkilöiden koulutus Vihdin seurakuntatalossa su
18.1.2015 alkaen messulla Vihdin kirkossa.

Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti merkitä tiedoksi edellä esitetyt ilmoitusasiat.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
37.

2.10.2014

§

Sivu
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43

MUUT ASIAT

Valtuustoaloite ehkäisevästä ja tavoittavasta nuorisotyöstä
Valtuutettu Katariina Nurmio jätti seuraavan valtuustoaloitteen:

ALOITE 2.10.2014
Seurakunnan erityisnuorisotyöntekijä on aikoinaan osallistunut Kartsa päivystyksiin perjantaiiltaisin ja juhlapyhinä ja tehnyt siten ehkäisevää nuorisotyötä. Samalla hän on tavoittanut suuren
joukon nuoria. Yli kymmeneen vuoteen seurakunnalla ei ole ollut tällaista tavoittavaa nuorisotyötä
enkä nytkään vastaavaa ehdota. Sen sijaan on tarvetta ehkäisevälle ja tavoittavalle nuorisotyölle.
Nykyään nuoret viettävät vapaa-aikaansa hyvin hajallaan eri paikoissa ja osalla on paljon
harrastuksia. Heitä vaikeampaa tavoittaa ja ehkä saada nuorteniltoihin. Koulun (ala- ja yläkoulun)
kautta tämä kuitenkin helposti onnistuu. Vastaavan seikan on kaupungin nuorisopalvelut
huomanneet ja he ovat osallistuneet koulujen toimintaan, esimerkiksi olemalla läsnä välitunneilla.
Tällä hetkellä koulu ja seurakunnan nuorisotyöntekijät tekevät kyllä yhteistyötä eli
nuorisotyöntekijät käyvät pitämässä aamunavauksia (keskusradion kautta) ja osallistuvat joihinkin
koulun tapahtumiin.
Mielestäni yhteistyötä pitäisi kuitenkin tiivistää ja luoda uusia yhteistyön muotoja, jotta
nuorisotyöntekijät tulisivat tutuiksi ala- ja yläkouluissa ja toisaalta nuorisotyö tavoittaisi nuoria
paremmin.
Lohjalla 2.10.2014 Katariina Nurmio

Valtuustoaloite Pyhän Laurin hautausmaan vanhojen rautaisten
muistomerkkien kunnostamisesta

Työväen kirkkoväki –ryhmän valtuutetut jättivät seuraavan valtuustoaloitteen:
ALOITE 2.10.2014
Pyhän Laurin hautausmaalla on vanhoja rautaisia muistomerkkejä, jotka ovat vuosien saatossa
kärsineet ja katkeilleet. Työväen kirkkoväki esittää, voitaisiinko vanhoja rautaisia muistomerkkejä
kunnostaa seurakunnan kustannuksella.
Työväen kirkkoväen psta Jari Väre.

Sammatin kirkon ulkoseinässä olevan ilmalämpöpumpun kotelointi

Valtuutettu Jaakko Heino esitti toivomuksen seurakunnan kiinteistötoimelle, että
Sammatin kirkon ulkoseinässä olevaan valkoiseen ilmalämpöpumppuun asennettaisiin
suoja-/naamiointikotelo.
Päätös:
Kirkkovaltuusto vastaanotti edellä esitetyt valtuustoaloitteet ja huomiot ja päätti
lähettää ne kirkkoneuvostolle käsiteltäväksi.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkovaltuusto
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VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

39.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
____________________________

