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EDUSTAJA KANTTORIN VALINTATYÖRYHMÄÄN - ALUENEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS 5/2018

Terveisiä seurakuntatoimistosta!

Kirkkoherra Juhani Korte on pyytänyt alla olevan viestin mukaisesti Sammatin alueneuvostoa nimeämään
edustajansa kanttorin valintatyöryhmään. Nimeäminen on tehtävä niin, että voimme lähettää tiedon
edustajastamme 9.10.2018 pidettävään kirkkoneuvoston kokoukseen. Pyydänkin, että ilmoitatte kantanne
torstaihin 27.9.2018 mennessä.
Varapuheenjohtaja Jaakko Heino on tietoni mukaan soittanut jo alustavasti kaikille alueneuvoston jäsenille
ja olette olleet yksimielisiä siitä, että Hannele Iivonen valitaan Sammatin alueneuvoston edustajaksi
kanttorin valintatyöryhmään.
Karjalohjan alueneuvoston kokouksessa valittiin varmuuden vuoksi tälle edustajalle myös varamies.
Keskustelin Jaakko Heinon kanssa ja hän on käytettävissä edustajan varamieheksi.
Samalla pyydän alueneuvoston jäseniä ilmoittamaan, jos teillä on jotain evästyksiä (liittyen esim.
lapsikuoroon) edustajallemme valintakokousta varten.
Sihteerin esitys: Valitaan Hannele Iivonen Sammatin alueneuvoston edustajaksi Karjalohjan-Sammatin
kanttorin valintatyöryhmään ja hänelle varamieheksi Jaakko Heino.

Alueneuvoston päätös: Hyväksytään, koska 4 jäsentä puoltaa tehtyä esitystä. Kaksi ei ole antanut asiasta
lausuntoaan.

Terveisin Keijo Wigren, toimistosihteeri
____________________________________________________________________________________
Lähettäjä: Korte Juhani
Lähetetty: tiistai 4. syyskuuta 2018 16.32
Vastaanottaja: Majuri Arja <arja.majuri@evl.fi>; Rantanen Raili <raili.rantanen@evl.fi>; Wigren Keijo
<keijo.wigren@evl.fi>
Kopio: Saario Timo <timo.saario@evl.fi>; Lahtiluoma Katri <katri.lahtiluoma@evl.fi>
Aihe: Tarvitsemme alueneuvostojen apua kanttorin valinnassa

Tervehdys!

Timo on valmistellut tulevaa kanttorin valintaa ja alustava aikataulusuunnitelma on seuraava.

Kirkkoneuvostossa virka julistetaan avoimeksi 9.10.2018 ja seuraavana päivänä 10.10.2018 lähtevät rekryilmoitukset eetteriin.
Hakuaika päättyy 31.10.2018
KN päättää valinnasta 11.12.2018.

Nyt tarvitsemme alueneuvostojen ja Sinun apuasi, jotta saamme valintaprosessin rullaaman sujuvasti, se on
meidän kaikkien etu.
Kirkkoneuvoston kokoukseen 9.10.2018 olisi hyvä kummankin alueneuvoston nimetä yksi edustaja
valintatyöryhmään.
Jos alueneuvostoilla on jotakin sellaisia asioita, joita pitää esimerkiksi tehtävänkuvan kannalta nostaa esille,
niin ottakaa yhteyttä Timoon, koska hän valmistelee tätä valintaa yhdessä Katrin kanssa.
Ja nuo näkemykset on hyvä olla valmistelun kannalta perillä jo ennen syyskuun loppua.

Intoa työhön!

T. Jussi
______

Ystävällisin terveisin,

Juhani Korte
Kirkkoherra, Lohjan seurakunta
Lääninrovasti, Lohjan rovastikunta
Laurinkatu 40
PL 49
08101 LOHJA
p. 040 753 5202
* p. (019) 322 841
fax (019) 322 452
www.lohjanseurakunta.fi

Alueneuvoston jäsenten lausunnot:

Heippa
Hannele Iivonen on hyvä valinta työryhmään ja Jaakko Heino hänelle varamieheksi.
terveisin Arna Rautiainen
Hei,
Hannele Iivonen on hyvä valinta haastattelemaan hakijoita.
Talousarvioseminaarissa lauantaina johtava kanttori Timo Saariokin piti hyvänä, jos Sammattin saataisiin
lapsikuoro. Uskoisin tulijoita olevan, lapset toisivat mukanaan myös vanhempiaan kirkkoon.
terveisin,
Kaisa r
Hei!
Minä olen Hannele Iivosen kannalla, hänhän on Karjalohjan kirkko kuoron jäsen eli hänellä on kokemusta ja
näkemystä kanttorin työstä.
t.Jaska
Kannatan tehtyä ehdotusta.
Seppo Iivonen
Anneli Kataja ei ole vastannut kyselyyn
Harri lylylahti ei ole vastannut kyselyyn

