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ALKUHARTAUS
Juhani Korte toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja piti alkuhartauden.
Laulettiin virsi 397.
Kokouksen alussa johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja Elina Kaarto kertoi
Lapsivaikutusten arvioinnista seurakunnan päätöksenteossa.

100.

KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ASIOIDEN
KÄSITTELYJÄRJESTYS
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. todeta läsnä olevat
2. todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. päättää asioiden käsittelyjärjestyksestä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Todettiin läsnäolijat ja kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksyttiin asioiden käsittelyjärjestys sillä lisäyksellä, että pöydälle tuotu uusi asia
”Sammatin pappilasta saatu ostotarjous” pykälöidään numeroksi 114, jonka jälkeen
pykälöinti jatkuu juoksevasti.

101.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita pöytäkirjantarkistajiksi Kaisa Aarnio ja Jussi Erkintalo.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Kaisa Aarnion ja Jussi
Erkintalon ollessa estynyt Simo Jouhen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
102.

16.6.2015

§

Sivu

102

155

HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KUULUTUSMENETTELY
PYHÄN LAURIN KIRKKOMAALLA
Syksyn ja kevään aikana tehdyssä inventoinnissa Pyhän Laurin kirkkomaalla on laadittu
lista haudoista, joiden hoito on katsottu olennaisesti laiminlyödyksi. Näiden hautojen
dokumentointia täydennetään siten, että kaikista haudoista otetaan valokuvat. Hoidon
laiminlyönnillä tarkoitetaan esim. villiintynyttä kukkatilaa, rikkakasvien valtaamaa
haudan pintaa tai vinossa olevaa tai kaatunutta muistomerkkiä. Tällaisia hautoja on n.
400 kpl.

KL 17:5 §:
Haudan hoito
”Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa
hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on
annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden
menetetyksi. Päätöksestä on tiedotettava 24 luvun 11 §:n 1 momentissa säädetyllä
tavalla.
Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus 3
momentissa tarkoitetusta tai hautaustoimilain 14 §:n 3 momentissa tarkoitetusta tai
muusta hautaa koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi haudalle.
Päätöksestä tai ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä
sanomalehdessä.”
KL 24:11 §:
Tiedoksianto
”Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen, välipäätös, kutsu tai muu sellainen ilmoitus erikseen tiedoksi
kirjeellä, jollei sitä ole annettu hänelle kirjallisesti kokouksessa. Tiedoksiannon katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä
tapahtuneen myöhemmin.”
”Hautaoikeuden haltijan katsotaan saaneen 17 luvun 5 §:n 4 momentissa tarkoitetusta
päätöksestä tiedon, kun sitä koskeva kuulutus on julkaistu lehdessä.”
Hautaustoimen päällikkö esittää, että haudoilla, joiden hoito on laiminlyöty, toimitetaan
KL 17:5§ mukainen kuulutusmenettely. Kuulutusmenettely aloitetaan kesä-heinäkuun
aikana.
Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Pyhän Laurin kirkkomaalla käynnistetään hoitamattomien
hautojen kuulutusmenettely.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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LASTENOHJAAJA MARI WILLEMSEN IRTISANOUTUMINEN
Lastenohjaaja Mari Willemse on toimittanut työnantajalle seuraavan
irtisanoutumisilmoituksen:

IRTISANOMISILMOITUS
Irtisanoudun lastenohjaajan työstäni niin, että viimeinen työssäolopäiväni on
2.8.2015.
Lohjalla 1.6.2015
Mari Willemse
Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi lastenohjaaja Mari Willemsen irtisanoutumisen
3.8.2015 lukien.
Käsittely:
Käsittelyn alussa vt.hallintojohtaja Katri Lahtiluoma päätti muuttaa päätösesitystään
saatuaan tietoon, että lastenohjaaja Mari Willemsen irtisanoutuminen on 1.8.2015
lukien.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä muutetun päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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104.

HENKILÖSTÖASIA

105.

HENKILÖSTÖASIA

106.

KARJALOHJAN PÄIVÄKERHOTYÖN JÄRJESTÄMINEN SYKSYLLÄ 2015
Johtava varhaiskasvatuksenohjaaja Elina Kaarto esittää Karjalohjan päiväkerhotyöhön
uusia järjestelyjä seuraavasti:
Karjalohjalla alle kouluikäisten kerhoa on pitänyt Susanna Kallio, joka on ilmoittanut,
ettei jatka tehtävässä enää syksyllä 2015. Susanna on ollut tuntipalkkainen, työaika 5
tuntia viikossa.
Esitän, että Sammatin alueseurakunnan lastenohjaajat Jenni Vuori ja Sanna Veiksola
toimisivat jatkossa sekä Sammatin että Karjalohjan lastenohjaajina huolehtien
molempien alueiden alle kouluikäisille järjestettävästä toiminnasta. Asiasta on heidän
kanssaan neuvoteltu ja molemmat ovat antaneet suostumuksensa. Työalueen ja
tehtävien laajentaminen edellyttää Jenni Vuoren työajan uudelleen sopimista.
---------Lapsivaikutusten arviointi:
Järjestelyn lapsivaikutukset ovat melko merkittävät, sillä järjestely tasa-arvoistaisi
seurakunnan tarjontaa alle kouluikäisten lasten perheille. Karjalohjalle olisi järjestelyn
seurauksena mahdollista järjestää kaksi kertaa viikossa kokoontuva päiväkerhoryhmä
nykyisen kerran viikossa kokoontuvan sijaan. Tämä lisäisi alle kouluikäisten lasten
toimintaa Karjalohjan alueseurakunnassa ja perustoiminnasta huolehtisi kaksi
koulutettua ohjaajaa. Ohjaajat tulisivat tekemään yhteistyötä myös alueiden
päivähoitoyksiköiden kanssa.
Sammatin päiväkerhotoimintaa nämä järjestelyt eivät vähennä, ainoastaan joidenkin
kerhojen ajankohta muuttuu.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä tehdyn esityksen Sammatin alueseurakunnan lastenohjaajien
tehtäväkentän laajentamisesta myös Karjalohjan alueseurakuntaan
2. määritellä Jenni Vuoren työajaksi 38,25 t/vko 1.8.2015 lukien.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 5/2015
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion
toteutumista alustavasti 31.5.2015 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä
tulot on merkitty miinuksella ja menot plussalla. Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla on
liitteenä. Siinä näkyvät talousarvion vertailuluvut budjettiin tiliryhmätasolla. Kipaan on
toimitettu tilinpäätösluvut 2014, jotka esitetään myös vertailutietona tuloslaskelmassa.
Tilinpäätös 2014 sisältää myös sisäiset erät. Sisäisiä ei sen sijaan ole budjetoitu
talousarvioon 2015.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 33,4 % ja toimintakulujen osalta
34,4 %. Verotulojen toteutuma toukokuun loppuun on 46,9 %. Poistoja ei ole kirjattu
vielä tähän tuloslaskelmaan, koska Kipa ei ole vielä käsitellyt seurakunnan tasetta, joka
on pohjana poistolaskelmalle.
Verottajan tietojen mukaan verotulot viiden kuukauden osalta ovat yhteensä 4.484.686
euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ansiotuloverotuloissa oli -1,4
% ja yhteisöverotuloissa lisäystä 9,7 %.
Kirkollisveron tilityksissä vuonna 2015 käytettävä jako-osuus on helmikuun
verotilityksestä alkaen 3,03 %. Jako-osuus aleni joulukuussa vahvistetusta vuoden 2014
jako-osuudesta 2,6 prosenttia. Osuuksien laskennassa on sovellettu vuoden 2015
veroperusteita. Lisäksi kirkollisveron määrää arvioitaessa on huomioitu jäsenmäärän
nettomuutos vuodesta 2013 vuoteen 2015.
LIITTEET

1

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso

2

Verotulojen kertymä

Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta
5/2015.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________
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Kirkkovaltuusto
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__________________
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ILMOITUS LUOTTAMUSMIESVAALIN TULOKSESTA
Kirkon alat ry. on toimittanut työantajalle kirjallisen ilmoituksen 28.5.2015 toimitetusta
luottamusmiesvaalista. Ilmoituksen mukaan Lohjan seurakunnan palveluksessa olevat
Kirkon alat ry:n jäsenet valitsivat toimikaudeksi 1.8.2015 – 31.12.2018 seuraavat
luottamusmiehet:
Pääluottamusmies

Eeva Hietala

Varapääluottamusmies

Taina Mamia

Varaluottamusmies

Mari Nurmi

Kirkon luottamusmiessopimuksen 4 §:n mukaan luottamusmiehen valinnan suorittaneen
pääsopijajärjestön on tehtävä valinnasta työnantajalle kirjallinen ilmoitus.

Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on edistää kirkon virka- ja työehtosopimusten
toteuttamista ja asianmukaista soveltamista sekä työrauhan ylläpitämistä.
Luottamusmiehen keskeinen tehtävä on edustaa häntä nimennyttä pääsopijajärjestöä
virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yhteisesti hyväksyttyjen palvelussuhdetta
koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa
sekä niitä koskevissa paikallisissa neuvotteluissa. Lisäksi luottamusmies valvoo, että
työntekijät noudattavat sopimuksia ja palvelussuhdetta koskevia määräyksiä ja
työrauhaa.
Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi Kirkon alat ry:n luottamusmiesvaalin tuloksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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LOHJAN SEURAKUNNAN RIPPIKOULUSUUNNITELMA VUONNA 2016
Pastori Horst Gripentrog on valmistellut
rippikoulusuunnitelman, joka on liitteenä.

Lohjan

seurakunnan

vuoden

2016

Kuluvan vuoden suunnitelmaan verrattuna siinä on kaksi merkittävää muutosta.
Ikäluokan suuruudesta johtuen suunnitemassa on yhden rippikoululeirin lisäys. Toisena
merkittävänä seikkana on se, että Kisakalliossa pidettävät urheilurippikoulut on liitetty
mukaan suunnitelmaan. Tämän johtuu siitä, että herätysliikkeiden kohdalla luvan
rippikoulujen pitämiseen myöntää tuomiokapituli, kirkon ulkopuolisten järjestämien –
esimerkiksi urheiluseurat - rippikoulujen suhteen säännösten mukaan valvontavastuu
kuuluu alueen seurakunnan ja kirkkoherran vastuulle. Pitkän prosessin seurauksena
suunnitelmassa ovat myös Kisakallion urheilurippikoulut, kuten niiden kuulu olla
sisällytettynä seurakunnan rippikoulusuunnitelmaan.
LIITE

3

Rippikoulusuunnitelma 2016

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyy Lohjan seurakunnan rippikoulun
yleissuunnitelman vuodeksi 2016.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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HALLINTOJOHTAJAN SIVUTOIMILUPA
Kirkkovaltuusto valitsi 2.6.2015 kokouksessaan hallintojohtajaksi oik.kand. Tarja
Virtasen, hän toimii tällä hetkellä Lohjan kaupungin lakimiehenä. Valinta saanee
lainvoiman 14.7.2015 ja alustavan sopimuksen mukaan hän ottaa viran vastaan
1.9.2015 lukien.
Jo haastattelutilanteessa hän kertoi halustaan jatkaa luottamustoimissaan, joihin hänellä
on ollut sivutoimilupa kaupungin virkaa hoitaessaan. Hän esittää kirkkoneuvostolle
seuraavan anomuksen perusteluineen:
Minut on valittu Lohjan seurakunnan hallintojohtajaksi ja päätös saanee lainvoiman
14.7.2015.
Toimin LähiTapiola Etelä keskinäisen vakuutusyhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajana
vuoden 2015 alusta lukien. Kaikki kokoukset eivät osu virka-ajan ulkopuolelle, vaan
kokouksia voi olla myös virka-aikaan, arviolta 10 päivää vuodessa. Kokouspäivät tulen
pyytämään joko palkattomina virkavapaina tai ajan myötä käyttämään niihin
vuosilomapäiviä, joten ne eivät rasita viranhoitoa.
Aikaisemman asianajotoimintani ajoilta minulla on vielä muutamia asiakkuuksia.
Toimeksiantosuhteet ovat pitkiä, jopa 15 vuotta ja toiminta perustuu luottamukseen.
Lohjalaisia asiakkaita minulla ei ole.
Pyydän kunnioittavasti, että minulle myönnetään sivutoimilupa, että voin jatkaa
aikaisempia sivutoimiani.
Tarja Virtanen, varatuomari, Lohja

Kirkkolaissa säädetään sivutoimista (KL 6: 30 §), jossa todetaan mm se, että viranhaltija
ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä
sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä
siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole
kiinteää työaikaa. Sivutoimi ei saa kuitenkaan muodostaa esteellisyyttä tai haitata
päätoimen hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa kilpailevaa toimintaa ja näin
mahdollisesti vahingoittaa työnantajaa.
Tarja Virtanen on selkeästi ja avoimesti kertonut näistä tehtävistään ja anomus osaltaan
osoittaa se, että hän tahtoo hoitaa myös tämän asian asianmukaisesti järjestykseen
ennen virkansa vastaanottamista. Sivutoimensa hoitamiseen hän aikoo käyttää
lomapäivän tai ottaa palkatonta vapaata. Virkaansa liitetyn tehtävänkuvan mukaan
hänellä ei ole kiinteää työaikaa. Sivutoimen hoitaminen yhtäältä vaikuttaa työhön, mutta
se voi myös antaa laajempaa taustoitutusta niin talouselämästä kuin yhteiskunnallisesta
tilanteesta muutenkin, josta on apua varsinaisen viran hoidossa.
Esittelijänä puollan sivutoimiluvan myöntämistä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto myöntää viran 1.9.2015 vastaanottavalle hallintojohtaja Tarja Virtaselle
sivutoimiluvan anomuksen mukaisesti.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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SYKSYN KOKOUSTEN AJANKOHDAT
Seuraava kirkkovaltuuston kokous on suunniteltu pidettäväksi 6.10.2015 ja kokouksen
jälkeen on tarkoitus pitää valtuustoseminaari strategiaan liittyen. Kyseinen tieto on hyvä
merkitä kalentereihin jo tässä vaiheessa.
Kirkkoneuvoston lokakuun kokous on suunniteltu pidettäväksi viikolla 43 tiistaina
20.10.2015. Kirkkoherra on kutsuttu koko viikon kestävälle maanpuolustuskurssille,
joten ajankohdan siirtäminen lienee tarkoituksenmukaista. Edellinen viikko on koulujen
syyslomaviikko, joten ajankohdan myöhentäminen on parempi vaihtoehto. Silloin
muutettu ajankohta olisi 27.10.2015, joka lienee talousarvion toisen käsittelyn osalta
myös parempi vaihtoehto.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi valtuustoseminaarin ajankohdan ja päättää siirtää
suunnitellun lokakuun kirkkoneuvoston ajankohdan viikolla eteenpäin ajankohtaan
27.10.2015.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

19.5.2015

§

Sivu

112

167

112.

LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

113.

ILMOITUSASIOITA
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:


Kirkkohallituksen yleiskirjeet 10-12
Yleiskirjeet luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet



Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 26.5., 2.6.2015
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedott
eet/hallintotiedotteet-2015/



Espoon hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä ”Innostu yhteisestä
tehtävästä” 24.10.2015 Keravan seurakunnassa, seurakuntakeskuksessa,
Papintie 2-6, Kerava.
Liite 4



Sammatin alueneuvoston 27.5.2015 4/2015 pöytäkirja
Liite 5



Karjalohjan alueneuvoston 13.4.2015 3/2015 pöytäkirja
Liite 6



Saapunut Suomen Lähetysseuran toimintakertomus ja tilinpäätös 2014
Luettavissa http://www.suomenlahetysseura.fi/



Saapunut Pipliaseuran vuosikertomus 2014 ja raportti seurakunnille 22.4.2015
Luettavissa http://www.piplia.fi/suomen-pipliaseura/talous-ja-vuosikertomukset/



Saapunut Kirkon ulkomaanavun vuosikertomus 2014
Luettavissa https://www.kirkonulkomaanapu.fi/tietoa-meista/hallitus-ja-talous/

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
114.

16.6.2015

§

Sivu

114

174

SAMMATIN PAPPILASTA SAATU OSTOTARJOUS
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 20.5.2014/§103 päättynyt laittaa Sammatin pappilan
kiinteistön myyntiin. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Pappilantie 2, 09220 Sammatti.
Kyseessä on noin 5000 m² määräala seurakunnan omistamasta tilasta Toivola RNo
1:109, Lohja. Kiinteistöön kuuluvat rakennukset (päärakennus, tilanhoitajan
asuinrakennus, saunarakennus, aittarakennus, maakellari) ovat peruskorjauksen
tarpeessa.
Kiinteistöstä on teetetty kunto- ja hinta-arviot.
Sammatin pappila oli ensimmäisen kerran myynnissä keväällä 2014. Myynti annettiin
tarjouskilpailun pohjalta Asuntoverkon (Kiinteistöjen myyntikeskus Pihlström LKV (A),
kiinteistövälitys Hannu Nieminen LKV) tehtäväksi. Pappilasta saatiin yksi hyväksyttävä
ostotarjous, joka oli kuitenkin reilusti alle hintapyynnön (200.000 euroa). Asia oli esillä
kirkkoneuvostossa 16.9.2014/§175. Kirkkoneuvosto päätti hylätä saadut tarjoukset ja
jatkaa tontin kunnostamista. Lisäksi päätettiin laittaa kiinteistön uudelleen myyntiin
keväällä 2015.
Kuluneena keväänä tehtiin kiinteistövälittäjän kanssa uusi toimeksiantosopimus ajalle
25.5. -25.9.2015. Tavoitehintaa tarkistettiin ja uudeksi hintapyynnöksi asetettiin 150.000
euroa.
Kiinteistöstä on saatu 15.6.2015 kirjallinen tarjous.
------Koska saatu tarjous on varteenotettava, on tässä vaiheessa perusteltua pohtia, onko
syytä lopettaa ilmoittelu/myynti ja laatia tarjouksen tekijän kanssa kaupasta esisopimus.
Mikäli tähän päädytään, valmistellaan ko. tarjouksen pohjalta kiinteistön myyntiä
koskeva päätösesitys seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen 25.8.2015.
Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä. Päätökseen
vaaditaan määräenemmistö ja se on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi (KL
9:3§, KL 14:4§).
LIITE 7

Ostotarjous/esisopimus

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää jatkotoimista Sammatin pappilan myynnissä.
Käsittely:
Keskustelun jälkeen hautaustoimen päällikkö Pekka Huttunen päätti muuttaa
päätösesitystään seuraavasti:

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

16.6.2015

§

Sivu

114

175

Hautaustoimen päällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä --- tarjouksen Sammatin pappilan kiinteistöstä
2. lopettaa kiinteistön myyntitoimeksiannon
3. valtuuttaa vt.hallintojohtaja Katri Lahtiluoman allekirjoittamaan esisopimuksen
4. että kirkkovaltuustoon vietävä päätös valmistellaan kirkkoneuvoston elo- tai
syyskuun 2015 kokoukseen
5. että kiinteistön irtain omaisuus ei kuulu kauppaan.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti hyväksyä muutetun päätösesityksen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

115.

16.6.2015

§

Sivu

115-116

176

MUUT ASIAT
1. Varajäsen Lea Sornikivi esitti Tulkaa Kaikki Lohjan laatiman aloitteen ”Lutherin
juhlavuoden 2017 –työryhmän” perustamisesta. Työryhmään valittiin jo tässä vaiheessa
Anna-Mari Kaskinen, Simo Jouhi ja Lea Sornikivi.
Liite 8
2. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anna-Mari Kaskinen kiitti Sammatin juhlakirjan
julkistamistilaisuudesta 7.6.2015. Juhla oli arvokas ja merkittävä.
Lisäksi Anna-Mari Kaskinen ilmoitti, että aiemmin sovitut kirkkoneuvoston vierailut
alueseurakuntiin on sovittu 26.7.2015 klo 18 Paimenten kirkkoon Nummelle ja
13.9.2015 klo 12 Pusulan kirkkoon. Karjalohja ja Sammatti ilmoittaa ajankohdat
myöhemmin.
Anna-Mari Kaskinen toivotti kesän aikana kirkkoneuvoston jäsenet, varajäsenet ja
viranhaltijat tervetulleiksi Vivamon kesän näytelmiin vapaalipuilla ja tutustumaan Lasten
kappeliin.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti merkitä edellä mainitut muut asiat tiedoksi.

116.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.05.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

