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Paikka ja aika

Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja, kello 18.30 –

Läsnäolevat jäsenet

Aho Pirjo
Erolahti Tauno
Friberg Raimo
Heino Jaakko
Iivonen Seppo Piippo Birgitta
Ilomäki-Piirilä Hannele
Kakko Laila
Keinänen Esa
Kokkonen Matti
Korte Sari
Koskinen Esa
Lehtinen Matti Mustalahti Kirsi
Myöhänen Paavo
Mäkinen Virpi
Nurmio Katariina
-

Packalén Paul
Pals van der Paula
Perälä Aimo
Piekka Heikki
Pihakari Antti
Piipponen Pipsa
Raudasoja Laura
Ruoho Timo
Saarinen Aila
Silvennoinen Birgitta
Sornikivi Lea
Urama Raija
Viita Uolevi
Wikberg Gunilla (poistui klo 19.35 § 16 jälkeen)
-

Poissaolevat jäsenet

Broberg Maria, Laurila Päivi, Niemi Tuula, Nyman Lotta, Oksanen Kirsi, Salvén
Leena, Stick Erica, Vikman Mirjam, Yrjönsalo Heimo, Väre Jari

Muut läsnäolevat

- varajäsenet Inkeri Kangas, Hilkka Ranta, Markus Olin
- yhteisen kirkkoneuvoston pj., kirkkoherra Juhani Korte, hallintojohtaja Risto
Hämäläinen, henkilöstöpäällikkö Katri Lahtiluoma, sihteeri-työnjohtaja Eeva Hietala

Kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus

todettiin § 11

Pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin

Esa Koskinen ja Matti Lehtinen

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

AILA SAARINEN

Aila Saarinen

Pykälät 10 - 21

Pöytäkirjanpitäjä
PÄIVI KESÄLÄ

Päivi Kesälä

Pykälät 10 - 21

Pöytäkirjan tarkastajat

Esa Koskinen
Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

Matti Lehtinen

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 30 päivää alkaen
Lohjalla 18. päivänä kesäkuuta 2012

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu
15

KOKOUSKUTSU

Lohjan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 12.6.2012 alkaen
kello 18.30 Lohjan seurakuntayhtymän seurakuntakeskuksen salissa, Sibeliuksenkatu 2,
08100 Lohja.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
10. Kokouksen avaus ja alkuhartaus
11. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
12. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
13. Työjärjestyksen vahvistaminen
14. Henkilöstökertomus vuodelta 2011
15. Lohjan seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2011
16. Vuoden 2013 talousarvion laadintaohje
17. Lohjan seurakuntayhtymän taloustilanne
18. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin esitys kirkkohallitukselle Läntisen Uudenmaan
seurakuntajaon muuttamiseksi 1.1.2013 alkaen
19. Muut asiat
20. Valitusosoituksen antaminen
21. Kokouksen päättäminen

Lohjalla 6.6.2012

Aila Saarinen
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
_________ _________________

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Yhteinen kirkkovaltuusto

10.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

Sivu

12.6.2012

10-11

16

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja Aila Saarinen avasi kokouksen ja Lohjan seurakunnan kirkkoherra Juhani Korte
piti alkuhartauden.

11.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Yhteisen 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 yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen
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:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää todeta
kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi liittäen ilmoitustaululla olleen
kuulutuksen pöytäkirjan liitteeksi.
Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää todeta
kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi liittäen ilmoitustaululla olleen
kuulutuksen pöytäkirjan liitteeksi.
Päätös:
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin johdantosivulla mainitut 31 varsinaista ja 3 varavaltuutettua
läsnä oleviksi ja lisäksi todettiin kokouksesta ilmoitetun asianmukaisesti postittamalla kutsu
asialuetteloineen ajoissa, pitämällä kutsu seurakunnan ilmoitustaululla vähintään viikon ajan
ennen kokousta ja ilmoittamalla kokouskutsu asialistoineen Länsi-Uusimaa -lehdessä, joten
kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
_________ _________________

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Yhteinen kirkkovaltuusto

12.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

12.6.2012

12-13

Sivu
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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 yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakuntayhtymän ilmoitustaululla ennakolta
ilmoitettu. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään
oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina.
2. pitää pöytäkirjan nähtävänä Lohjan seurakuntayhtymän kirkkoherranvirastossa
sen aukioloaikoina (klo 8.30-14.30) 30 päivän ajan alkaen 18.6.2012 ja ilmoittaa
pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä Lohjan seurakunnan kirkkoherranviraston
ilmoitustaululla 18.6.-18.7.2012.
Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja valita
pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Esa Koskisen ja Matti Lehtisen.

13.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
_________ _________________

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteinen kirkkoneuvosto

14. 49.

§

12.6.2012
17.4.2012

Sivu
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HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2011
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. Raportti tarjoaa yhteisen tietopohjan
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 2011 henkilöstökertomus on yhtymän osalta
järjestyksessä kolmas ja se noudattaa sisällöltään pääsääntöisesti edellisten vuosien
kertomuksia.
Henkilöstökertomus on käsitelty yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa
yhteistyötoimikunnan kokouksessa 3.4.2011.
LIITE
(erillinen)

1

Lohjan

seurakuntayhtymän

henkilöstökertomus

2011

Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Lohjan seurakuntayhtymän vuoden 2011 henkilöstökertomuksen
2. antaa henkilöstökertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedoksi Lohjan seurakuntayhtymän vuoden
2011 henkilöstökertomuksen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
_________ _________________

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteinen kirkkoneuvosto

15. 53.

§

12.6.2012
17.4.2012

Sivu
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LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011
Edellisen vuoden tilinpäätös tulee esittää yhteiselle 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 seurakuntayhtymän tilinpäätös 2011 oli edellisen kerran yhteisen
kirkkoneuvoston käsiteltävänä kokouksessa 3/2011, 20.3.2012. Kyseessä on
järjestyksessään kolmas Lohjan seurakuntayhtymän tilinpäätös. Liite 2
Kirjanpidon mukainen alijäämä viime vuodelta on -779.865,44 €. Tuloslaskelman
toimintatuotot ovat 757.658,76 € ja toimintakulut 7.281.254,80 €. Vuosikate on 306.744,76 € ja tilikauden tulos -816.024,18 €. Kun siihen lisätään poistoeron vähennys,
päästään edellä mainittuun alijäämään.
Taseen loppusumma puolestaan oli 16.119.382,60 €.
Hautainhoitorahaston alijäämä oli -9.763,13 € ja taseen loppusumma 714.794,86 €.
Kirkkojärjestyksen 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".
Tilintarkastuskertomus on oheisena ja siinä esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille (Liite 3, Tilintarkastuskertomus 2011).
Tilintarkastuskäytäntöjen uudistamiseen liittyvä tilintarkastuksen kirjallinen
vahvistusmenetelmä on esityslistalla erillisenä asiana § 54.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
_________ _________________

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteinen kirkkoneuvosto

§

12.6.2012
17.4.2012
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Hallintojohtajan päätösesitys
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. esittää Lohjan seurakuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksen yhteisen
kirkkovaltuuston vahvistettavaksi,
2. esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää KJ 15:9 §:n mukaisesta
vastuuvapaudesta.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää
1. vahvistaa Lohjan seurakuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksen yhteisen
kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti
2. myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille KJ 15:9 §:n mukaisesti vuodelta 2011.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
_________ _________________

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteinen kirkkoneuvosto

16. 81.

§

12.6.2012
07.6.2012

Sivu
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VUODEN 2013 TALOUSARVION LAADINTAOHJE
Talousarvio 2013 ja vuosien 2014-2015 toiminta- ja taloussuunnitelma tulevat
laadittaviksi syksyn 2012 aikana. Lohjan seurakuntayhtymän osalta tilanne on
poikkeuksellinen Länsi-Uudenmaan seurakuntien rakennemuutosprosessiin liittyen.
Vuoden 2013 talousarvioon liittyvät talouden laskelmat laaditaan nykyisen Lohjan
seurakuntayhtymän, Karjalohjan seurakunnan ja Nummi-Pusulan seurakuntayhtymän
talouslukujen pohjalta (tilinpäätös 2011 /talousarvio 2012).
Seurakuntarakenteen muodon vahvistuttua todennäköisesti Kirkkohallituksen 8.6.2012
istunnon jälkeen tulevan organisaation muodostamiseen liittyvät toimielimet tullaan
muodostamaan olemassa olevien rakennemuutos-toimintamallien mukaisesti.
Yhteisen kirkkoneuvoston 24.5.2012 kokouksen yhteydessä pidettiin vuoden 2013
talousarvion laatimiseen liittyvä yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille suunnattu
seminaarityyppinen keskustelutilaisuus, jossa laajenevan seurakuntaorganisaation
talouden kysymyksiä käytiin läpi talousarvion laadintaohjeluonnoksen kautta.
Keskustelun jälkeen ohjeluonnosta on täydennetty sivujen 7 (verotulokertymä 5/2012) ja
8 (kertakohtainen yhdistymisavustus sekä palkkakustannukset) osalta.
Talousarvion laadintaohje viedään tiedoksi myös yhteiselle kirkkovaltuustolle 12.6.2012
kokoukseen, jossa on tarkoitus käydä ohjeen pohjalta keskustelua rakennemuutoksesta
ja siihen liittyvistä talouden kysymyksistä.
Liitteenä olevan talousarvion laadintaohjeen pohjalta tulevan vuoden talousarvion
suuntaviivojen
käsittelyä
jatketaan
syksyllä
2012
käynnistyvän
uuden
seurakuntaorganisaation valmisteluprosessin yhteydessä kokoonpanoissa, joissa
mukana ovat myös Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakuntien keskeiset
luottamushenkilöt ja viranhaltijat.
Talousarvion käsittelyprosessin aikataulu tulee olemaan aiemmista vuosista poikkeava
ja ajoittumaan todennäköisesti tiiviisti vuoden 2012 loppupuolelle.
LIITE 4

talousarvion laadintaohje (erillinen)

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeen tulevan uuden
seurakuntaorganisaation talousarvion laadinnan pohjadokumentiksi,
2. antaa vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeen tiedoksi yhteiselle
kirkkovaltuustolle.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
_________ _________________

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteinen kirkkoneuvosto
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12.6.2012
07.6.2012

Sivu

16
81

22
6

----Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedoksi uuden seurakuntaorganisaation
vuoden 2013 talousarvion laadintaohjeen.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
_________ _________________

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteinen kirkkoneuvosto

17. 84.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

12.6.2012
7.6.2012

17
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SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSTILANNE 5/2012
Selvityksenä kuluvan vuoden toukokuun lopun taloudellisesta tilanteesta on ohessa
tuloslaskelma (liite 5). Siinä ovat verrattavina tilivuoden luvut, edellisen vuoden luvut ja
muutos prosentteina. Vuosikate on tässä vaiheessa 33,1 prosenttiyksikköä edellä
vuoden 2011 kertymää ollen noin 0,79 milj. €. Viime vuoden vastaavan ajankohdan
kertymä oli noin 0,59 milj. €. Kulujen osalta seuraavia huomioita:
 Henkilöstökuluissa vähennystä edelliseen vuoteen n. 1,8 %.
 Palvelujen ostoissa vähennystä edelliseen vuoteen 9,0 %
 Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa vähennystä edelliseen vuoteen 4,1
%
Toisena on toteutumavertailu (liite 6), jossa vertailutietona ovat kuluvan vuoden
talousarvion luvut, joihin toteutumaa verrataan sekä euroina että prosentteina.
Toimintatuottojen toteutuma on 36,8 % (33,1 %) ja toimintakulujen toteutuma 35,4 %
(36,0 %). Verotulojen osalta toteutuma on 48,9 % (48,1 %). Prosenttiosuudet kertovat
toukokuun lopun toteutuman suhteesta koko vuoden arvioituun kertymään ja
vertailulukuna esitetään vuoden 2011 vastaavan ajankohdan kertymäprosentti.
Kolmantena on yhteenveto verotulojen kertymisestä toukokuun 2012 loppuun
mennessä (liite 7). Verotuloissa on lisäystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan n.
3,13 % (kirkollisverotulojen lisäystä 2,8 % ja yhteisövero-osuuden osalta lisäystä 6,7 %).
Neljäntenä on rahoituslaskelma 31.5.2012 mennessä (liite 8). Sen mukaan
kassavarojen muutos/ lisäys on 693.511,92 € kun vuosi sitten vastaavan ajankohdan
muutos oli 519.788,18 €. Kassavarojen kertymän osalta on huomioitava kesäkuussa
maksettavat lomakorvaukset, joiden kertakohtainen vaikutus yksittäisen kuukauden
osalta maksettavaan palkkasummaan on n. +62 %.
Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedokseen edellä esitetyt selvitykset taloudellisesta tilanteesta 5/2012,
2. saattaa selvityksen Lohjan seurakuntayhtymän taloudellisesta tilanteesta 5/2012
tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedoksi selvityksen Lohjan
seurakuntayhtymän taloudellisesta tilanteesta 5/2012.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
_________ _________________

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteinen kirkkoneuvosto

18. 80.

Kokouspäivä

§

12.6.2012
7.6.2012
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ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN ESITYS KIRKKOHALLITUKSELLE
LÄNTISEN UUDENMAAN SEURAKUNTAJAON MUUTTAMISEKSI 1.1.2013 ALKAEN
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on käsitellyt istunnossaan 24.5.2012 esitystään
Kirkkohallitukselle Läntisen Uudenmaan seurakuntajaon muuttamiseksi 1.1.2013
alkaen. Ohessa on liitteenä 3 Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjan 5/2012
ote pykälästä 190; Läntisen Uudenmaan seurakuntarakenne: esitys kirkkohallitukselle.
Liitteenä 9 on lisäksi tuomiokapitulin varsinainen esitys.
Kirkkohallitus käsittelee Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin esityksen
täysistunnossaan 8.6.2012.
LIITTEET

9,10

pöytäkirjanote
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin esitys

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kokouksen keskustelun myötä hallintojohtaja päätti lisätä päätösesitykseen kohdan 2.
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedokseen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin esityksen
Kirkkohallitukselle Läntisen Uudenmaan seurakuntajaon muuttamiseksi 1.1.2013
alkaen,
2. saattaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin esityksen edelleen tiedoksi Lohjan
seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkovaltuustolle.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
----Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää merkitä tiedoksi Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin
esityksen Kirkkohallitukselle Läntisen Uudenmaan seurakuntajaon muuttamiseksi
1.1.2013.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Yhteinen kirkkovaltuusto

19.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

12.6.2012

19-21

Sivu

25

MUUT ASIAT
-

Valtuutettu Lea Sornikivi on valittu Espoon hiippakunnan
luottamushenkilökoulutuksen neuvottelukuntaan.

-

Hallintojohtaja Risto Hämäläinen kertoi valtuutetuille, että Lohjan
seurakuntayhtymän tietohallintojärjestelmä on muuttunut Dna:sta Elisaan
Espoon seurakuntayhtymän tietohallintojärjestelmän alaisuuteen.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti merkitä edellä esitetyt muut asiat tiedoksi.

20.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.
---------Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen viitaten esityslistan liitteeseen.

21.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 20.35.
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