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ALKUHARTAUS
Juhani Korte toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja piti alkuhartauden.
Laulettiin virsi 183.

138.

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.
Käsittely:
Puheenjohtaja esitti, että kokouksen sihteerinä toimii edelleen hallintosihteeri Päivi
Kesälä ja kirjurina toimii ma hallintosihteeri Katri Stick.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

139.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
valita pöytäkirjantarkistajiksi Maarit Makkonen ja Paul Packalén.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SAMMATIN PAPPILAN KIINTEISTÖN MYYNTI
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 20.5.2014/§103 päättänyt 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, 444-476-1-109, Lohja. Kiinteistöön kuuluvat rakennukset (päärakennus,
tilanhoitajan asuinrakennus, saunarakennus, aittarakennus, maakellari) ovat
peruskorjauksen tarpeessa.
Kiinteistöstä on teetetty kunto- ja hinta-arviot.
Maanomistajien Arviointikeskus Oy on päivittänyt hinta-arvion syyskuussa 2015.
Päivitetty arviointilausunto tuodaan kokoukseen nähtäväksi.
Kiinteistötiedot
Osoite
Pappilantie 2, 09220 Sammatti
Tontti
Asemakaavan mukainen ohjeellinen tontin koko on n. 5000 m²
Rakennukset


päärakennus



tilanhoitajan asuinrakennus



saunarakennus



aittarakennus



maakellari (osin sortunut)



purettava navettarakennus (saatu purkulupa ELY-keskukselta)

Keväällä 2014 tehtiin myyntitoimeksiantosopimus tarjouskilpailussa halvimman
tarjouksen antaneen Asuntoverkon (Kiinteistöjen Myyntikeskus Pihlström LKV (A),
Kiinteistönvälitys Hannu Nieminen LKV) kanssa. Tuolloin pappilasta saatiin yksi
hyväksyttävä ostotarjous, joka oli kuitenkin reilusti alle hintapyynnön (200 000 €).
16.9.2014/§175 kirkkoneuvosto päätti hylätä saadut tarjoukset ja laittaa kiinteistön
uudelleen myyntiin keväällä 2015.
Uusi toimeksiantosopimus tehtiin ajalle 25.5.-25.9.2015. Tavoitehintaa arvioitiin
kiinteistövälittäjän kanssa ja uudeksi hintapyynnöksi asetettiin 150 000 €.
Kiinteistöstä saatiin 15.6.2015 kirjallinen tarjous. Tarjoushinta oli 141 000 €.
Kirkkoneuvosto käsitteli saatua tarjousta kokouksessaan 16.6.2015/§114 ja päätti
hyväksyä tarjouksen sekä lopettaa kiinteistön myyntitoimeksiannon. Kaupasta
allekirjoitettiin esisopimus Juha ja Sanna Allosen kanssa 25.6.2015.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Lopullinen kauppa vaatii toteutuakseen kirkkovaltuuston päätöksen ja kirkkohallituksen
vahvistuksen.
Mikäli kauppaan vaadittuja päätöksiä ja lainvoimaisia lupia ei ole saatu helmikuun 2016
loppuun mennessä, purkautuu esisopimus korvauksetta jommankumman sopijapuolen
näin vaatiessa.
Mikäli jompikumpi sopijapuoli kieltäytyy tekemästä sovittua kiinteistökauppaa
esisopimuksen ehtojen täytyttyä, purkautuu esisopimus ja kaupasta kieltäytynyt
sopijapuoli joutuu maksamaan sopimussakkoa ja vahingonkorvausta toiselle
sopijapuolelle 6.000€.
Kirkkolaki määrää seurakunnan omaisuuden myynnistä seuraavaa:
”Kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä,

vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.”
Kirkkolain mukaan kiinteän omaisuuden luovuttamispäätös vaatii, että vähintään kaksi
kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä
sitä kannattaa.
Lisäksi kirkkohallitus on antanut ohjeen, jonka mukaan edellytetään asiasta
hankittavaksi kahden puolueettoman asiantuntijan lausunto. Tässä tapauksessa lausunto
on hankittu Maanomistajien Arviointikeskus Oy:ltä.
LIITTEET

1
2
3
4

Ostotarjous
Esisopimus
Tonttikartta
Valokuvat

Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Juha ja Sanna Allosen Sammatin pappilasta, osoitteessa Pappilantie 2,
09220 Sammatti, tekemän ostotarjouksen, 141 000 €, ja siitä laaditun
esisopimuksen.
2. esittää edelleen tehdyn ostotarjouksen, 141 000 €, Sammatin pappilasta,
osoitteessa Pappilantie 2 ja siitä laaditun esisopimuksen kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi ja edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
3. merkitä tiedoksi, että hallintojohtaja Tarja Virtanen allekirjoittaa lopullisen
kauppakirjan Lohjan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön nojalla.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 8/2015
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion
toteutumista 31.8.2015 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 49,1 % ja toimintakulujen osalta
60,4 %. Verotulojen toteutuma elokuun loppuun on 73,0 %. Poistojen toteutuma on
60,6 %. Tässä tuloslaskelmassa ei ole huomioitu vielä elokuun poistoja. Palvelukeskus
toimittaa edellisen kuun raportit seuraavan kuukauden 20. päivä. Elokuun raportit ovat
siis käytettävänä meillä syyskuun 20. päivä. Tähän mennessä Kipa laskee poistot. Jo nyt
kuitenkin voidaan esittää kohtuullisen tarkkaa tietoa elokuun lopun toteutumasta.
Suurimmat menoerät eli palkkakulut ja tuloerät eli verotulot ovat mukana nyt
esitettävissä raporteissa.
Huomioitavaa on, että verottajalta saadun tämän hetken (24.8.2015) tilanteen mukaan
ennakonpalautuksista muodostuva marraskuussa takaisin perittävä erä, ns.
maksuunpanotilitys on 737.012 euroa. Jäännösveroista koostuva lisätilitys on yhteensä
338.724 euroa. Tämä summa tilitetään seurakunnalle kahdessa erässä, ensimmäinen
erä joulukuussa ja toinen erä seuraavan vuoden helmikuussa. Puolet tästä summasta
parantaa siis tämän vuoden tulosta ja toinen puoli vaikuttaa ensi vuoden tulokseen.
Summat tarkentuvat loppuvuotta kohti, mutta suuruusluokka on nyt tiedossa.
Verottajan tietojen mukaan verotulot kuuden kahdeksan osalta ovat yhteensä 6.979.140
euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ansiotuloverotuloissa oli -2,1
% ja yhteisöverotuloissa lisäystä 8,7 %.
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

5
6
7
8

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä

Käsittely:
Keskustelun myötä hallintojohtaja Tarja Virtanen tarkensi päätösesitystä lisäämällä
taloudellisen tilanteen 8/2015 esitettäväksi edelleen kirkkovaltuustolle.
Hallintojohtajan muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta 8/2015
ja esittää sen edelleen kirkkovaltuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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VUODEN 2016 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.
Yhteisöverotulo lakkaa ja muuttuu valtionavuksi vuoden 2016 alusta
Uusi valtion budjetista maksettava lakisääteinen rahoitus tulee seurakuntien
yhteisöveron tuotosta saaman osuuden tilalle vuodesta 2016 alkaen. Valtion rahoituksen
perusteena olevia lakisääteisiä yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi,
väestökirjanpitotehtävät ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston
ylläpito.
Yhteisövero-osuus muuttuu valtionavustuksen muodossa maksettavaksi korvaukseksi.
Tilitysperusteet seurakunnille tulevat myös muuttumaan. Valtion rahoitus myönnetään
vuosittain kirkon keskusrahastolle.
Rahoituksen jakamisesta kirkon keskusrahastolta edelleen seurakunnille ja
seurakuntayhtymille on tarkoitus säätää kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.
Kirkollisverotulot 2015
Lohjan seurakunnan yhteinen kirkkovaltuusto korotti kirkollisveroprosenttia vuoden 2013
alusta lukien 1,50 %:iin (aikaisemmin 1,20 %). Tämän jälkeen veroprosentti on pysynyt
samana.
Kirkollisverotuloja kertyi vuonna 2014 yhteensä 8.776.608,00 € (v. 2013 8.765.396
Lohjan seurakuntayhtymä + liittyneet seurakunnat). Verotulot kasvoivat vain vähän
edelliseen vuoteen verrattuna. Osuus yhteisöverojen tuotosta oli vuonna 2014 yhteensä
756.041,00 € (v. 2013 679.294 Lohjan seurakuntayhtymä + liittyneet seurakunnat).
Kokonaisverotulokertymä oli 9.532.649 €.
Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti syksyllä 2014 pitää Lohjan seurakunnan
kirkollisveroprosentin ennallaan vuodelle 2015 eli 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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Seurakuntalaisten tulotaso ja työllisyysaste noudattavat koko Suomessa vallitsevaa
taloudellista tilannetta. Vaikka Suomen talouden ei ole todettu vielä olevan taantumassa,
ovat kasvuennusteet heikkoja. Vuoden 2016 bruttokansantuotteen kasvuksi on
ennustettu puolen prosentin tienoilla olevia lukuja. Ennustettavuus on aikaisempiin
vuosiin nähden heikentynyt koko Eurooppaa koettelevien tapahtumien vuoksi. Mm.
Ukrainan tilanteen aiheuttamat talouspakotteet ja niiden aiheuttamat taloudelliset
tappiot, yhä kasvava pakolaisten määrä Euroopassa sekä Kreikan epävarma
taloustilanne vaikuttavat koko Euroopan ja sen mukana Suomen talouselämään.
Kuluvan vuoden kirkosta eroaminen on tähän mennessä (7.9.2015) ollut maltillisempaa
kuin edellisinä vuosina: kirkosta on eronnut 139 ja seurakunnan jäsenyyteen liittynyt 97
henkilöä. Läsnä olevien seurakuntalaisten määrä oli vuoden 2014 lopussa 35.425
henkilöä.
Lohjan seurakunnan vuoden 2016 talousarvion suunnitteluohjeen lähtökohtana on
seurakunnan työalojen ja tukipalveluiden käyttötalouden kulujen alentaminen vuoden
2015 tasoon nähden.
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.
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.
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.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
LIITE 12

15.9.2015

§

Sivu

142

215

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle
yhteiskunnallisiin tehtäviin

eräisiin

Hallintojohtajan päätösesitys:
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi Lohjan
seurakunnan vuoden 2016 kirkollisveroprosentiksi 1,50 %.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016
Vuoden 2016 talousarvion ja toimintasuunnitelman toisen pääluokan ensimmäinen
versio on liitteenä. Toimintasuunnitelmaa on käsitelty alueneuvostoissa ja eri
toimikunnissa. Talouslukujen osalta palkkamenoja ei ole vielä saatu järjestelmään
syötettyä. Kirkkoneuvoston on hyvä nähdä eri työmuotojen ja alueseurakuntien laatimat
suunnitelmat jo tässä vaiheessa ja käydä lähetekeskustelu, jotta johtavat viranhaltijat
voivat ottaa ne jatkosuunnittelussa huomioon.
Taloudellinen tilanne tuo edelleen haasteensa talousarviotyöskentelyyn, siksi tuleva
strategia tulee ohjaamaan niin toiminnan suunnittelua kuin talousarvion laadintaa.
LIITE

9

10

Kooste/luonnos seurakunnallisen toiminnan
toimintasuunnitelmista
vuodelle 2016 (erillinen)
Kooste/luonnos alueseurakuntien toimintasuunnitelmista
vuodelle 2016 (erillinen)

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy annetun materiaalin pohjalta lähetekeskustelun lähettäen
talousarvion jatkovalmisteluun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto kävi vilkkaan lähetekeskustelun ja päätti yksimielisesti antaa
evästyksenä jatkotoimenpiteitä varten seuraavaa:







Työmuotojen painopisteet tulee olla paremmin esillä.
Voidaanko seurakunnan tehtäviä tuotteistaa ja hinnoitella?
Talousarvion menojen ja tulojen tulee olla tasapainossa.
Talousarvion laatimisohjeena on ollut toivomus, että kuluista pyritään
leikkaamaan 2 %. Toivottiin vertailulaskelmaa 2%:n kululeikkauksen
vaikutuksesta toimintaan.
Talousarvion liitteeksi toivotaan lyhyttä selvitystä mahdollisista
toiminnallisista muutoksista, joilla on budjettivaikutus.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
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__________________
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15.9.2015

144

217

LOHJAN SEURAKUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUS
Tukipalveluiden johtosäännön 8 §:n mukaan hallintojohtaja päättää
tilien käyttöoikeuden myöntämisestä.
Tällä hetkellä Lohjan seurakunnan pankkitilien käyttöoikeus on seurakunnan
pääkirjanpitäjällä sekä aikaisemmalla hallintojohtajalla.
Hallintojohtaja Tarja Virtanen on aloittanut virassaan 1.9.2015. Hän ei voi myöntää
itselleen tilinkäyttöoikeuksia, joten asia on hänen osaltaan tarpeen käsitellä
kirkkoneuvostossa. Muille viranhaltijoille tai työntekijöille myönnettävistä tilien
käyttöoikeuksista päättää hallintojohtaja viranhaltijapäätöksellä.
LIITTEET

11

Lohjan seurakunnan tilit luettelo

Käsittely:
Hallintojohtaja Tarja Virtanen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää hallintojohtaja Tarja Virtaselle käyttöoikeuden Lohjan
seurakunnan tämän päätöksen liitteenä olevassa luettelossa lueteltuihin pankkitileihin
sekä poistaa Risto Hämäläisellä vielä mahdollisesti olevat tilien käyttöoikeudet.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto
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__________________
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HENKILÖSTÖASIA

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
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Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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PAKOLAISTILANNE LOHJALLA
Koko Eurooppaa on järkyttänyt mittaamaton pakolaisten virta, jolla on omat
heijastusvaikutuksensa myös Suomeen. Inhimillinen hätä ja turvallisempiin olosuhteisiin
pyrkijöiden määrää ei ole pystyy mitenkään EU:ssa, Suomessa tai paikallisesti
ennakoimaan. Lohjan kaupunki on varautunut noin 20 pakolaisen vastaanottamiseen,
kyseinen prosessi tapahtuu kaupungissa eri yhteistyötasojen kanssa organisoidusti.
Tässä toiminnassa on seurakunta osaltaan mukana.
Esitystä laadittaessa on selvinnyt, ettei kenelläkään ole lähitulevaisuuden
pakolaisvirrasta Suomeen kokonaiskuvaa. On täysin mahdollista, että myös Lohjalle
suuntautuu ennakoimattomasti hädässä olevia ihmisiä, joiden hätämajoitus tulisi jollakin
tavalla järjestää. Myös seurakunnan on hyvä osaltaan varautua tilanteeseen.
Seurakunnan toiminnan kannalta toiminnalliset tilat yleensä sijaitsevat keskeisillä
paikoilla, mutta niiden soveltuvuus pakolaisten hätämajoitukseen ovat puutteelliset.
Lyhyen hätämajoituksen kannalta sopivin tila on Saarikko, talvikautena siellä ei
järjestetä varsinaista toimintaa. Toisaalta se sijaitsee kaukana keskustasta ja tulevat
talviolosuhteet rajoittavat osittain kaikkien tilojen käyttöä. Kuitenkin vanhaa
päärakennusta, uutta päärakennusta ja henkilöstön majoitustilaa voidaan käyttää
hätämajoitustilana. Kyseisiin tiloihin voidaan majoittaa lyhytaikaisesti noin 20-30
henkilöä, mikäli kaikki muut tilat ovat jo alueella käytössä.
Jos Saarikkoon majoitetaan lyhytaikaisesti pakolaisia, niin se tullee kuormittamaan
kiinteistötointa, tämän lisäksi on huomioitava se, että seurakunnan henkilöstöresurssit
eivät riitä yksin hoitamaan hätämajoitusta. Kuitenkin Saarikon ottaminen
hätämajoituskäyttöön on hyvä varautua.
Tämän esityksen valmistelun jälkeen on saapunut Unkarin piispa Tamás Fabinyn kirje,
joka on liitteenä.
LIITE

13

Tamás Fabinyn kirje

Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto keskustelee tilanteesta ja merkitsee varautumisen tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto kävi vilkkaan keskustelun ja päätti yksimielisesti merkitä seuraavin
toimenpitein tilanteen ja varautumisen tiedoksi:


Kirkon Ulkomaan avun vuosittaista avustusta voidaan kohdentaa Unkariin



Lohjalaisen pakolaistilanteen osalta tehdään Vihdin seurakunnan kanssa
yhteistyötä, lisäksi yhteistyötä voidaan tehdä Lohjan kaupungin kanssa.



Kirkkoherra laatii tiedotteen henkilökunnalle ja lehdistölle pakolaistilanteesta.



Lohjan seurakunnan nettisivut linkitetään Vihdin facebook sivuille.



Erinäiset kolehtivarat voidaan kohdentaa pakolaistilanteeseen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
147.

15.9.2015

§

Sivu

147

220

LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Lohjalla ____________
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Kirkkovaltuusto
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__________________
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ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:


Kirkkohallituksen yleiskirjeet 15
Yleiskirjeet luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet



Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 18.8.2015
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedott
eet/hallintotiedotteet-2015/



Karjalohjan alueneuvoston pöytäkirja 5/2015, 31.8.2015
LIITE 14 (joulukuun valtuuston kokoukseen)
Nummen alueneuvoston pöytäkirja 4/2015, 1.9.2015
LIITE 15
Pusulan alueneuvoston pöytäkirja 5/2015 26.8.2015
LIITE 16
Sammatin alueneuvoston pöytäkirja 5/2015, 2.9.2015
LIITE 17
Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit 9.2.2016
LIITE 18






Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti merkitä edellä esitetyt ilmoitusasiat tiedoksi.
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MUUT ASIAT
1. Moninaisuusseminaari Seurakuntakeskuksessa 3.10.2015 ”Kirkko siunatkoon”
teemalla.
Seurakuntakeskuksessa järjestetään moninaisuusseminaari, jonka järjestäjinä
ovat Yhteys-liike ja Lohjan Tulkaa Kaikki-ryhmä. Pääpuhujana on emerita-piispa
Tuulikki Koivunen-Bylund Ruotsista. Seminaaripäivä päättyy Pyhä Laurin kirkossa
pidettävään messuun klo 18.00.
2. Kirkkoneuvoston seuraava kokous 27.10.2015 klo 17:30, srk-keskus
3. Espoon hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä
” Innostu yhteisestä tehtävästä” 24.10.2015.
Ilmoittautuminen vs.hallintosihteeri Katri Stick, katri.stick@evl.fi 30.9.2015
4. Asunnottomien yö 17.10.2015
Seurakuntakeskuksessa paneelikeskustelu aiheena Pakolaisuus ja
maahanmuuttajat
5. Jäsen Kirsi Oksanen toi esille, että alueseurakuntien osallistuminen
viestintäkokouksiin on heikko.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti merkitä edellä esitetyt muut asiat tiedoksi.

150.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20:35.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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