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ALKUHARTAUS
Juhani Korte toivotti läsnäolijat tervetulleeksi . Anna-Mari Kaskinen piti alkuhartauden.
Laulettiin ”Maan korvessa kulkevi lapsosen tie” ja ”Herra, kutsut työhösi”, jotka
kirkolliskokous on hyväksynyt virsikirjan uuteen lisävihkoon.

177.

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 tuodut uudet asiat
”Karjalohjan alueneuvoston jäsenmäärä ja jäsenet” pykälöidään numeroksi 187 ja
”Sammatin alueneuvoston kokoonpano” pykäläksi 188, jonka jälkeen pykälöinti jatkuu
juoksevasti.

178.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
valita pöytäkirjantarkistajiksi Päivi Segerin ja Esa Sohlbergin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Esa Sohlbergin ja
Päivi Segerin ollessa estynyt hänen varajäsenensä Kaisa Rinteen.
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HIIDENSALMEN (L52) ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAUSUNTO
KAUPUNGILLE
Lausunto Hiidensalmen (L52) 4. kaupunginosan korttelien 191-192 ja 195 sekä katu-,
puisto- ja vesialueen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
Lohjan kaupungin ympäristötoimen lähettämä kuulutus asemakaavan muutoksen vireille
tulosta (L52) 4. kaupunginosan kortteleissa 191-192 ja 195 sekä katu-, puisto- ja
vesialueella on saapunut 9.10.2015. Aikaa palautteen antamiselle on varattu 30.11.2015
saakka.
Kaava-alue on yhteensä 28 ha suuruinen ja sijoittuu Lohjanjärven ranta-alueelle sekä
Ristiselän että Pappilan selän puolella. Alue rajautuu myös Tytyrin kalkkikaivoksen
louhosalueeseen.
Alueen kaavoittamiseen vaikuttavat useat tekijät: maaperän todettu saastuneisuus,
alueella tapahtuvan kaivoslouhinnan tärähdykset, teollisuuden melu- ja muut päästöt.
Pääosa kaava-alueesta on kaupungin omistuksessa, mutta Lohjan seurakunta omistaa
kaava-alueella Ristiselän puolella olevaa ranta-aluetta. Lohjan seurakunta on solminut
kaupungin kanssa kaavoituksen käynnistämistä koskevan sopimuksen 9.12.2012 (Kh
14.11.2011 § 400). Sopimus liittyi tuolloin vireillä olleeseen asemakaavahankkeeseen,
joka sittemmin jäi kaupungin valtuustokäsittelyn jälkeen vaille lainvoimaa. Tammikuussa
2013 kävi ilmi, että seurakunnan omistama alue olikin rajattu pois.
Nyt asemakaavan muuttamiseen tähtäävä työ on käynnistetty uudelleen. Edellä mainittu
kaavoituksen käynnistämissopimus on edelleen voimassa, mutta kaipaisi päivittämistä.
Asemakaavan L 52 suunnittelun lähtökohdat – nimisessä asiakirjassa on määrittelyjä
tärinän edellyttämistä suojaetäisyyksistä. On luonnollista, että asuinalueita
kaavoitettaessa on otettava huomioon ympäröivät olosuhdetekijät ja tiedon niistä on
välityttävä muuttumattomana loppukäyttäjille asti. Kaivoksen louhintaräjäytysten
suojaetäisyyksille ei kuitenkaan ole olemassa hyväksyttyjä raja-arvoja, joten
suojaetäisyyksien määritteleminen jo kaavoituksen lähtötiedoissa herättää huolta. Tämä
saattaa olla omiaan heikentämään rakentamisen toteutumista alueella.
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Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1.
merkitsee tiedoksi 4. kaupungin osan, Hiidensalmen (L52) asemakaavan
muutoksen vireille tulon,
2.

valtuuttaa hallintojohtajan tai hänen määräämänsä henkilön käymään
tarvittavat neuvottelut kaavan laatimisen eri vaiheissa seurakunnan
puolesta,

3.

valtuuttaa hallintojohtajan tai hänen määräämänsä henkilön
neuvottelemaan kaavoituksen käynnistämissopimukseen tarvittavista
muutoksista kaupungin kanssa,

4.

toivoo kaavoitukselta tiivistä yhteydenpitoa muiden maanomistajien
kanssa, ja

5.

kiinnittää huomiota siihen, että suunnittelun lähtökohdissa olevat
määrittelyt suojaetäisyyksien arvioinnista saattavat vaikeuttaa
kaavoituksen toteutumista tarpeettomasti.

LIITTEET

1
2
3

kuulutus
osallistumis- ja arviointisuunnitelma
suunnittelun lähtökohdat

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LÄHETEKESKUSTELU DIAKONIAN JA NUORISOTOIMEN TYÖALOJEN
AVOINNA OLEVIEN VIRKOJEN TÄYTTÄMISESTÄ
Edellisessä kokouksessa vs. johtava nuorisotyönohjaaja oli kutsuttuna kertomassa
nuorisotyön tilanteesta. Johtavan nuorisotyönohjaajan virka on julistettu avoimeksi,
mutta yksi nuorisotyönohjaajan virka on tällä hetkellä täytetty väliaikaisesti.
Kirkkoherra on kutsunut tähän kokoukseen johtavan diakoniatyöntekijän Katja Itämäen
kertomaan diakoniatyön tilanteesta, koska myös hänen tehtäväalueellaan on yksi virka
täytetty väliaikaisesti.
Virkojen kohdalla perusperiaatteena on se, että ne tulee täyttää viivytyksettä, ellei
täyttämättä jättämiselle tai väliaikaiselle täytölle ole erityisiä perusteita. Kuluneena
vuonna asiaa on perusteltu seurakunnan strategiatyöskentelyllä ja heikentyneellä
taloudellisella tilanteella.
Tulevan talousarvion perusteella voidaan todeta suunnitelmavuoden olevan
alijäämäinen. Lähihistoriassa on tehty säästötoimenpiteitä ja seuraavaksi on linjattava
se, millaisella henkilöstövahvuudella edetään. Eri työntekijäryhmissä koetaan
epävarmuutta siitä, miten toimintaa voi suunnitella, koska ei ole tietoa tulevista
henkilöstöresursseista.
Johtavien työntekijöiden esittelyn jälkeen on hyvä käydä kirkkoneuvostossa
perusteellinen lähetekeskustelu sekä diakonia- että nuorisotyönohjaajien virkojen
tulevaisuudesta. Lähetekeskustelun tuloksena voidaan tehdä muutokset
kirkkovaltuustolle päätettäväksi menevään talousarvioon ja kirkkoneuvoston joulukuun
kokouksessa tehdä ratkaisut virkojen joko jäädyttämisestä tai auki julistamisesta.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy hengellisten virkojen täytöstä lähetekeskustelun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Diakoniatyöntekijän virka sekä nuorisotyönohjaajan virka päätettiin valmistellla
auki julistettavaksi seuraavaan kokoukseen.
Kokouksessa päätettiin pitää tauko 19:30 - 19:40.
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SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 10/2015
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion
toteutumista 31.10.2015 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä tulot on
merkitty miinuksella ja menot plussalla. Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla sekä
rahoituslaskelma ja tase ovat liitteenä.
Talousarvion toteutuma on nyt toimintatuottojen osalta 66,8 % ja toimintakulujen osalta
75,5 %. Verotulojen toteutuma lokakuun loppuun on 89,0 %. Poistojen toteutuma on
77,0 %. Tässä tuloslaskelmassa ei ole huomioitu vielä lokakuun poistoja. Palvelukeskus
toimittaa edellisen kuun raportit seuraavan kuukauden 20. päivä. Lokakuun
raportit
ovat siis käytettävänä meillä marraskuun 20. päivä. Tällöin raporteissa on laskettu myös
poistot. Jo nyt kuitenkin voidaan esittää kohtuullisen
tarkkaa
tietoa
lokakuun
lopun toteutumasta. Suurimmat menoerät eli palkkakulut ja
tuloerät eli verotulot
ovat mukana nyt esitettävissä raporteissa.
Huomioitavaa on, että verottajalta saadun tämän hetken (28.10.2015) tilanteen mukaan
ennakonpalautuksista muodostuva marraskuussa takaisin perittävä erä, ns.
maksuunpanotilitys on 752.621 euroa. Jäännösveroista koostuva lisätilitys on yhteensä
331.778 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 kirkollisverojen verotuotto kymmenen kuukauden osalta on
7.809.390 euroa ja yhteisöveron tuotto 693.506 euroa. Viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan on kirkollisverotuotoissa vähennystä 2,4 % ja yhteisöverotuotoissa lisäystä
5,8 %.
Verottaja on julkaissut 21.9.2015 tiedon kirkollisveron arvioiduista tilityksistä
kalenterivuonna 2015. Tämän tiedon mukaan Lohjan seurakunnan osuus vuonna 2015
tilitettävistä kirkollisveroista on 8.529.962 euroa.
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.
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Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta
10/2015.
Hallintojohtajan muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta
10/2015 ja esittää sen edelleen valtuustolle.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta
10/2015 ja esittää sen edelleen valtuustolle.
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TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2016 - 2018
Kirkkojärjestyksen 15. luvun mukaan kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan
talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden
joulukuussa. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa
hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on
toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Lohjan seurakunnan vuoden 2016 talousarvion laadintaohjeen lähtökohtana on ollut
seurakunnan työalojen ja tukipalveluiden käyttötalouden kulujen vähentäminen 2 %
verrattuna vuoden 2015 talousarvioon. Määräaikaan mennessä toimitetuista
talousluvuista koostetun talousarvioluonnoksen loppusumma oli kuitenkin 144.967,87
euroa alijäämäinen. Kirkkoneuvosto kävi luonnoksen pohjalta lähetekeskustelun
talousarviosta kokouksessaan 27.10.2015 § 164, hyväksyi numero-osan sekä päätti
yksimielisesti antaa evästyksenä ja toiveina jatkotoimenpiteitä varten tutkia tiedotuksen
ja viestinnän kulujen supistamismahdollisuuksia, rippikoulutyön kokonaiskustannusten
kartoittamista sekä säästömahdollisuuksia. Lisäksi toivottiin käynnissä olevassa
strategiatyössä otettavan
huomioon vuodelle 2016 muodostuva alijäämä ja sen
aiheuttama säästötarve.
Kirkkovaltuuston hyväksyttävänä talousarvio 2016 sekä talous- ja toimintasuunnitelma
2017 – 2018 on 1.12.2015.
Talousarvoissa käyttötalouden määrärahat on ryhmiteltyinä toimintatuloihin ja
toimintakuluihin. Talousarviossa 2016 käyttötalouden toimintatulot ovat yhteensä
871.846 € (877.929 € vuonna 2015). Toimintakulut ovat 9.169.571,87 € (9.173.433
€ vuonna 2015).

LIITTEET

talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2016 – 2018, erillinen
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Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1.
vahvistaa ehdotuksen Lohjan seurakunnan vuoden 2016 talousarvioksi ja
vuosien 2017 - 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
2.
vahvistaa talousarvion sitovuustason siten, että toimintakate on sitova
kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden
tehtäväaluetasolla. Investointiosan summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto.
3.
vahvistaa Lohjan seurakunnan hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2016.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KOLEHTISUUNNITELMA
Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2 §: n nojalla määrännyt, että vuoden 2016 aikana
on Turun arkkihiippakunnan sekä Tampereen, Oulun, Mikkelin, Kuopion, Lapuan,
Helsingin ja Espoon hiippakuntien seurakunnissa koottava alla luetellut kolehdit.
Kiertokirje ohjeineen 21.9.2015 nro 17/2015 on liitteenä.
(Porvoon hiippakunnassa kannettavista
ruotsinkielisessä yleiskirjeessä.)

kolehdeista

määrätään

kirkkohallituksen

Lohjan seurakunnan kolehdit kerätään sekä suomenkielisissä messuissa että
ruotsinkielisissä messuissa. Ruotsinkielisten messujen kolehtisuunnitelma on liitteenä.
Alueneuvostot päättävät alueseurakuntien kolehdeista. Mikäli heiltä ei tule
kolehtisuunnitelmaa, noudatetaan kantaseurakunnan kolehtisuunnitelmaa. Virkkalan
kirkon sunnuntaimessussa klo 16 kolehteja ei pääsääntöisesti kerätä. Kolehtien kohteet
on pääsääntöisesti määrätty kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin taholta. Espoon
hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt kerättäväksi kolme kolehtia seuraavina
päivinä: 21.2., 29.5. ja 30.10.2016. Ne on merkitty tummanpunaisella.
Kirkkohallitus edellyttää seurakunnan sijoittavan tiettyihin vuodenaikoihin kolehteja ja ne
on merkitty luetteloon oranssilla.
Tähän kolehtisuunnitelmaan on ns. vapaat kolehdit merkitty sinisellä. Periaatteena on se,
että kevätkaudella helmikuusta huhtikuuhun: vapaat kolehdit kerätään Yhteisvastuulle ja
muina aikoina pääsääntöisesti lähetystyön nimikkokohteille. Seurakunnan lähetys- ja
kirkkopyhät voivat muuttaa satunnaisesti kolehtikohteita, joista kirkkoherra tekee erillisen
päätöksen.

pe 1.1.

Uudenvuodenpäivä
Jeesuksen nimessä
Päihde- ja kriminaalityölle eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta

su 3.1.

2. sunnuntai joulusta
Herran huoneessa
Pakolaisten auttamiseen kriisialueilla Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kirkon
Ulkomaanavun säätiö, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.

ke 6.1.

Loppiainen
Jeesus, maailman valo
Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla "Kirkko rakentaa rauhaa
ja sovintoa". Kolehti käytetään kirkkojen rauhan ja sovinnon työhön Afrikassa,
Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Suomen Lähetysseura ry, PL 154, 00141
Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
http://seurakuntapalvelut.suomenlahetysseura.fi

su 10.1.

1. sunnuntai loppiaisesta
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Kasteen lahja
Seurakuntamme nimikkolähetyskohteeseen kehitysyhteistyöhön Nepalissa.

su 17.1.

2. sunnuntai loppiaisesta
Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa
Gideoneille

ma 18.1.

Kristittyjen ykseyden rukouspäivä
Tarvittaessa lähetystyölle

ti 19.1.

Pyhän Henrikin muistopäivä
Piispa Henrik, uskon opettaja ja marttyyri
Tarvittaessa lähetystyölle.

su 24.1.

3. sunnuntai ennen paastonaikaa
Ansaitsematon armo
Kristittyjen yhteyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000
0744 03, viite 3010.

su 31.1.

Kynttilänpäivä
Kristus, Jumalan kirkkauden säteily
Köbanian ystävyysseurakunnalle.

su 7.2.

Laskiaissunnuntai
Jumalan rakkauden uhritie
Yhteisvastuukeräykselle Kirkkopalveluiden kautta. Kirkkopalvelut ry,
Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI16 2089 1800 0067 75.

ke 10.2.

Tuhkakeskiviikko
Katumus ja paasto
Yhteisvastuukeräykselle

su 14.2.

1. paastonajan sunnuntai
Kristus, kiusausten voittaja
Radiolähetystyöhön Intian vähemmistökielille Medialähetys Sanansaattajien
kautta. Medialähetys Sanansaattajat ry, PL 13, 05801 Hyvinkää, FI78 5062 0320
1903 60.

su 21.2.

2. paastonajan sunnuntai
Rukous ja usko
Espoon hiippakunnan seurakunnille tuomiokapitulin kautta

su 28.2.

3. paastonajan sunnuntai
Jeesus, Pahan vallan voittaja
Raamatunkäännöstyöhön Etiopiassa, Kaakkois-Aasiassa ja Papua-UudellaGuinealla Suomen Evanke-lisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta. Suomen
Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI83 8000
1501 5451 08, viite 60202.

su 6.3.

4. paastonajan sunnuntai
Elämän leipä
Yhteisvastuukeräykselle

su 13.3.

Marian ilmestyspäivä
Herran palvelijatar
Lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyöhön Herättäjä-Yhdistyksen kautta. Herättäjä-
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Yhdistys ry, PL 21, 62101 Lapua, FI44 4747 1020 0016 55.

su 20.3.

Palmusunnuntai
Kunnian kuninkaan alennustie
Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla "Sanoma Jumalan
armosta kuuluu kaikille". Kolehti käytetään Suomen Lähetysseuran ja sen
kumppaneiden julistus- ja seurakuntatyöhön Angolassa, Singaporessa,
Thaimaassa ja Venäjällä. Suomen Lähetysseura ry, PL 154, 00141 Helsinki.
Tilitysohjeet osoitteessa: http://seurakuntapalvelut.suomenlahetysseura.fi

ma 21.3.

Hiljaisen viikon maanantai
Jeesus Getsemanessa
Yhteisvastuukeräykselle

ti 22.3.

Hiljaisen viikon tiistai
Jeesus tutkittavana
Yhteisvastuukeräykselle

ke 23.3.

Hiljaisen viikon keskiviikko
Jeesus tuomitaan
Yhteisvastuukeräykselle

to 24.3.

Kiirastorstai
Pyhä ehtoollinen
Yhteisvastuukeräykselle

pe 25.3.

Pitkäperjantai
Jumalan Karitsa
Yhteisvastuukeräykselle

la 26.3.

Pääsiäisyö
Kristus on voittanut kuoleman
Yhteisvastuukeräykselle

su 27.3.

Pääsiäispäivä
Kristus on ylösnoussut!
Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. Kirkon Ulkomaanavun säätiö, PL
210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.

ma 28.3.

2. pääsiäispäivä
Ylösnousseen kohtaaminen
Yhteisvastuukeräykselle

su 3.4.

1. sunnuntai pääsiäisestä
Ylösnousseen todistajia
Yhteisvastuukeräykselle

su 10.4.

2. sunnuntai pääsiäisestä
Hyvä paimen
Pakolaisten ja vierastyöläisten parissa tehtävään raamattutyöhön Lähi-idässä ja
Perisanlahden alueella Suomen Pipliaseuran kautta. Suomen Pipliaseura ry, PL
54, 00241 Helsinki, viitenumeroluettelo.

su 17.4.

3. sunnuntai pääsiäisestä
Jumalan kansan koti-ikävä
Yhteisvastuukeräykselle

su 24.4.

4. sunnuntai pääsiäisestä
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Taivaan kansalaisena maailmassa
Seurakuntien tyttö- ja poikatyön tukemiseen ja kehittämiseen Suomen Tyttöjen
ja Poikien Keskuksen kautta. Suomen Tyttöjen ja Poikien keskus - PTK ry,
Partaharjuntie 361, 76280 Partaharju, FI81 1102 3000 0652 18.

su 1.5.

5. sunnuntai pääsiäisestä (Rukoussunnuntai)
Sydämen puhetta Jumalan kanssa
Raamatunkäännöstyölle SPS:n kautta Etelä-Amerikkaan ja Meksikoon,
seurakuntamme nimikkokohde.

to 5.5.

Helatorstai
Korotettu Herra
Suomen Merimieskirkolle

su 8.5.

6. sunnuntai pääsiäisestä
Pyhän Hengen odotus
Lähetystyöhön Kirkon virallisen lähetysjärjestön kautta. Seurakunta päättää
lähetysjärjestön. SLS

su 15.5.

Helluntaipäivä
Pyhän Hengen vuodattaminen
Koulutuksen mahdollistamiseen ja tukemiseen kehitysmaissa Kirkon
Ulkomaanavun kautta. Kirkon Ulkomaanavun säätiö, PL 210, 00130 Helsinki,
viitenumeroluettelo.

su 22.5.

Pyhän Kolminaisuuden päivä
Salattu Jumala
Ystävyysseurakunta Sakulle Virossa.

su 29.5.

2. sunnuntai helluntaista
Katoavat ja katoamattomat aarteet
Espoon hiippakunnan seurakunnille tuomiokapitulin kautta

su 5.6.

3. sunnuntai helluntaista
Kutsu Jumalan valtakuntaan
Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla "Kirkko puhuu
syrjäytettyjen puolesta". Kolehti käytetään syrjäytettyjen kanssa tehtävän työn
tukemiseen Hongkongissa, Nepalissa, Pakistanissa, Ranskassa ja Taiwanilla.
Suomen Lähetysseura ry, PL 154, 00141 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
http://seurakuntapalvelut.suomenlahetysseura.fi

su 12.6.

4. sunnuntai helluntaista
Kadonnut ja jälleen löytynyt
Kirkon ulkosuomalaistyölle Kirkkohallituksen kautta.

su 19.6.

5. sunnuntai helluntaista
Armahtakaa!
Pohjois-Suomen tunturikappelien tiekirkkotoiminnan tukemiseen
Kirkkohallituksen kautta.

la 25.6.

Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä)
Tien raivaaja
Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa
Kirkon diakoniarahaston kautta. Kirkon diakoniarahasto, Kirkkohallitus, PL 210,
00131 Helsinki, FI15 8000 1100 0602 28.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Apostolien päivä
Herran palveluksessa
Opiskelijoiden ja koululaisten tavoittamiseen ja kouluttamiseen Suomessa
Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetyksen kautta. Suomen
Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry - OPKO, Hämeentie 155
A 9, 00560 Helsinki, FI36 8000 1701 2961 14.

su 3.7.

7. sunnuntai helluntaista
Rakkauden laki
Nimikkoläheteillemme Aitamäen perheelle työhön Venäjällä SEKL:n kautta

su 10.7.

Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä)
Kirkastettu Kristus
Nimikkoläheteillemme Tapani Haapalalle ja Ari Muttoselle Kambodzhaan SLS:n
kautta.

su 17.7.

9. sunnuntai helluntaista
Totuus ja harha
Naisten toimeentulon parantamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun
kautta. Kirkon Ulkomaanavun säätiö, PL 210, 00130 Helsinki,
viitenumeroluettelo.

su 24.7.

10. sunnuntai helluntaista
Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa
Nimikkoläheteillemme Kallion perheelle Venäjälle SLS:n kautta.

su 31.7.

11. sunnuntai helluntaista
Etsikkoaikoja
Seurakuntien nuoriso-, erityisnuoriso- ja rippikoulutyön tukemiseen ja
kehittämiseen Nuorten Keskuksen kautta. Nuorten Keskus ry, Liisankatu 27 A 5,
00170 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa:
http://www.nuortenkeskus.fi/fi/jarjesto/lahjoitukset/

su 7.8.

12. sunnuntai helluntaista
Itsensä tutkiminen
Nimikkoläheteillemme Katariina Kiiluselle ja Tero Massalle Thaimaahan SLS:n
kautta.

su 14.8.

13. sunnuntai helluntaista
Jeesus, parantajamme
Myanmarin luterilaisen kirkon oman työntekijäkoulutuksen käynnistämiseen
Yangonissa Suomen Lu-terilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta. Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry, PL 184, 00181 Helsinki, FI13 8000 1500
7791 95.

su 21.8.

14. sunnuntai helluntaista
Lähimmäinen
Nimikkolähetillemme Maikki Ochiengille Keniaan kummilapistyöhön SLEY:n
kautta

su 28.8.

15. sunnuntai helluntaista
Kiitollisuus
Kristilliseen nuoriso- ja opiskelijatyöhön Kansan Raamattuseuran kautta. Kansan
Raamattuseuran Säätiö, PL 48, 08101 Lohja, FI73 2103 3800 0055 77.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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16. sunnuntai helluntaista
Jumalan huolenpito
Oppilaitos- ja nuorisotyöhön eri järjestöille Kirkkohallituksen kautta.

su 11.9.

17. sunnuntai helluntaista
Jeesus antaa elämän
Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla "Kristittyjen tehtävänä on
olla suolana ja valona maailmassa". Kolehti käytetään Suomen Lähetysseuran ja
sen kumppaneiden teologiselle koulutukselle Angolassa, Etiopiassa,
Hongkongissa, Kiinassa, Namibiassa, Senegalissa, Taiwanilla, Tansaniassa,
Thaimaassa ja Venäjällä. Suomen Lähetysseura ry, PL 154, 00141 Helsinki.
Tilitysohjeet osoitteessa: http://seurakuntapalvelut.suomenlahetysseura.fi

su 18.9.

18. sunnuntai helluntaista
Kristityn vapaus
Suomen Merimieskirkolle työhön suomalaisten parissa Merimieskirkon
toimipisteissä eri puolilla maailmaa. Suomen Merimieskirkko ry, Albertinkatu 2
B, 00150 Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27.

su 25.9.

19. sunnuntai helluntaista
Rakkauden kaksoiskäsky
Hengen Uudistus kirkossamme.

su 2.10.

Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)
Jumalan sanansaattajat
Seurakuntien varhaiskasvatuksen, lapsi- ja perhetyön, erityisesti pyhäkoulu- ja
päiväkerhotyön tukemi-seen ja kehittämiseen Suomen Ev. -lut. Seurakuntien
Lapsityön Keskuksen kautta. Suomen Ev. -lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry,
Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 6110 2016
5.

su 9.10.

21. sunnuntai helluntaista
Jeesuksen lähettiläät
Lähetystyöhön Kirkon virallisen lähetysjärjestön kautta. Seurakunta päättää
lähetysjärjestön. SLS

su 16.10.

Uskonpuhdistuksen muistopäivä
Uskon perustus
Seurakuntamme nimikkokohteeseen farsin ja persiankieliseen
satelliittitelevisiotyöhön SANSA:n kautta.

su 23.10.

23. sunnuntai helluntaista
Antakaa toisillenne anteeksi
Suomen Ekumeeniselle neuvostolle kristittyjen yhteiseen työhön
oikeudenmukaisen maailman puolesta Vastuuviikon kautta. Suomen
Ekumeeninen Neuvosto ry, PL 210, 00131 Helsinki, FI85 1018 3000 0744 03,
viite 3010.

ma 24.10.

Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä
Tarvittaessa lähetystyölle.

su 30.10.

24. sunnuntai helluntaista
Kahden valtakunnan kansalaisena
Espoon hiippakunnan ystävyyshiippakunnalle Namibiaan SLS:n kautta.
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Kapitulin päätös 13.10.2015

la 5.11.

Pyhäinpäivä
Pyhien yhteys
Seurakuntamme nimikkokohteeseen Maassaityöhön Keniassa SLEY:n kautta

su 6.11.

25. sunnuntai helluntaista
Kuolemasta elämään
Lähetystyöhön Lähetysyhdistys Kylväjän kautta teemalla "Urheilulähetystyö".
Kolehti käytetään urheilun kautta tehtävään lähetystyöhön paikallisten
seurakuntien kanssa. Lähetysyhdistys Kylväjä ry, PL 188, 01301 Vantaa, FI57
4405 0010 0212 96, viitenumeroluettelo osoitteessa:
http://www.kylvaja.fi/lahjoita/kolehti/

su 13.11. Valvomisen sunnuntai
Valvokaa!
Rauhan ja vakauden edistämiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Kirkon Ulkomaanavun säätiö, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.

su 20.11. Tuomiosunnuntai (Kristuksen kuninkuuden sunnuntai)
Kristus, kaikkeuden Herra
Rovastikunnalliselle ystävyysseurakunnalle Toksovaan

su 27.11. 1. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee nöyränä
Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla "Iloa ja turvaa maailman
lapsille". Kolehti käytetään lasten asemaa parantavaan työhön Aasiassa, Afrikassa
ja Lähi-idässä. Suomen Lähetysseura ry, PL 154, 00141 Helsinki. Tilitysohjeet
osoitteessa: http://seurakuntapalvelut.suomenlahetysseura.fi

su 4.12.

2. adventtisunnuntai
Kuninkaasi tulee kunniassa
Evankelioimis- ja koulutustyöhön KRS:n kautta.

ti 6.12.

Itsenäisyyspäivä
Kiitos isänmaasta
Veteraanien parissa tehtävän hengellisen työn tukemiseen Veteraanivastuun
kautta. Veteraanivastuu ry, PL 600, 00521 Helsinki, FI86 1555 3000 1086 97.

su 11.12. 3. adventtisunnuntai
Tehkää tie Kuninkaalle
Nimikkoläheteillemme Aitamäen perheelle Venäjälle SEKL:n kautta.

su 18.12. 4. adventtisunnuntai
Herran syntymä on lähellä
Lähetystyöhön Kirkon virallisen lähetysjärjestön kautta. Seurakunta päättää
lähetysjärjestön. SLEY

la 24.12.

Jouluaatto
Lupaukset täyttyvät
Ystävyysseurakunta Köbanialle Unkarissa

la 24.12.

Jouluyö
Teille on syntynyt Vapahtaja!
Ystävyysseurakunta Sakulle Virossa.

su 25.12. Jouluaamu
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Nyt Betlehemiin!
Kirkon Ulkomaanavulle köyhyyden ja perusturvattomuuden poistamiseen
maailman köyhimmillä alueilla.

su 25.12. Joulupäivä
Sana tuli lihaksi
Nimikkoläheteillemme Tero Haapalalle ja Ari Muttoselle Kambodzhaan SLS:n
kautta.

ma 26.12. Tapaninpäivä (2. joulupäivä)
Kristuksen todistajat
Nimikkoläheteillemme Kallion perheelle Venäjälle SLS:n kautta.

ti 27.12.

Apostoli Johanneksen päivä (3. joulupäivä)
Jumala on rakkaus
Tarvittaessa lähetykselle

ke 28.12. Viattomien lasten päivä (4. joulupäivä)
Jeesus pakolaisena
Tarvittaessa lähetykselle

la 31.12.

Uudenvuodenaatto (ilta)
Aikamme on Jumalan kädessä
Tarvittaessa lähetykselle

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman vuodelle 2016.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman vuodelle 2016 sekä merkitsee tiedoksi
liitteenä olevan svenska direktionin kolehtisuunnitelman 2016.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin kirkkoherran muutetun päätösesityksen mukaisesti.
Jäsen Birgitta Silvennoinen jätti liitteenä olevan eriävän mielipiteen pykälän 183 kohtaan
su 10.7. Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä) .

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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HENKILÖSTÖN KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016
Esityslistan liitteenä on vuoden 2016 talousarvioon sisältyvä koulutussuunnitelma
henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Suunnitelman laatimista on ohjannut
ammatillisen osaamisen kehittämistä koskeva uudistunut lainsäädäntö.

Ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan työntekijöille tarjottavaa
suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia
vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita
Koulutussuunnitelman mukaiseen koulutukseen on talousarviossa varattu yhteensä
38.000 euroa. Määräraha sisältää ammatillisen lisä- ja täydennyskoulutuksen kulut sekä
myös yhteisen sisäisen turvallisuus- ja IT -koulutuksen kulut. Neuvottelupäivien ja
työnohjauksen määrärahat sisältyvät työalojen omiin budjetteihin, eivätkä näin ollen
sisälly em. määrärahaan.
Lainsäädäntömuutokset ammatillisen osaamisen kehittämisessä
Koulutussuunnitelman 2016 laatimisessa on otettu huomioon ammatillisen osaamisen
kehittämistä koskeva uudistettu lainsäädösten ja sopimusmääräysten kokonaisuus.
Säädöskokonaisuuteen kuuluvat muun muassa Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen
osaamisen kehittämisestä (1136/2013) sekä Laki koulutuksen korvaamisesta
(1140/2013). Lakiuudistuksen pohjalta on astunut voimaan myös uusi Kirkon
henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus. Myös Kirkon
yhteistoimintasopimusta on osittain uusittu.
Uudet säädökset ja määräykset täsmentävät muun muassa koulutussuunnitelman
sisältövaatimuksia. Suunnitelma on laadittava seurakunnassa, jonka henkilöstön
lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20.
Koulutussuunnitelman tulee sisältää
1)
2)
3)
4)
5)
6)

arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta
arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista
ja näiden syistä
arvioon perustuva suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin
tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä.
Suunnitelmassa on lisäksi käsiteltävä
yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan
alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä
yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten
työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta.
Lisäksi suunnitelmaan tulee kirjata,
miten sitä on tarkoitus toteuttaa ja seurata.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Koulutussuunnitelman laatineet seurakunnat voivat saada ammatillisen osaamisen
kehittämistoimiin taloudellista tukea, ns. koulutuskorvausta
Työttömyysvakuutusrahastosta.
Suunnitelma on käsiteltävä ja sen toteuttamista seurattava Kirkon
yhteistoimintasopimuksen mukaisessa yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien
kanssa.
Koulutussuunnitelman laatimisprosessi
Esimiesten rooli ja asema oman työalan koulutussuunnitelman laatimisessa ja sen
toimenpanossa on hyvin keskeinen. Esimiehen vastuulla on kartoittaa ja arvioida
työalansa ammatillista osaamista ja siinä olevia kehitystarpeita yhdessä
työntekijöiden kanssa. Esimiehet myös vastaavat siitä, että suunnitelmat
konkretisoituvat koulutussuunnitelman täytäntöönpanotaulukossa yksilötasolla.
Koulutussuunnitelman kokonaisuus on koottu henkilöstöhallinnossa niistä
koulutusanomuksista, joista esimiehet ovat antaneet puoltavan lausunnon.
Koulutussuunnitelma on käsitelty henkilöstön edustajien kanssa
yhteistyötoimikunnassa 27.11.2015 ja johtoryhmässä 2.11.2015. Kirkkoneuvoston
tehtävänä on vahvistaa koulutussuunnitelma, jonka jälkeen se lähetetään tiedoksi
Espoon hiippakunnan tuomiokapituliin.
Koulutussuunnitelman kokonaisuuden arvioinnissa huomiota on kiinnitetty
erityisesti sovittujen yhteisten linjausten toteutumiseen, tasapuolisuuteen sekä
siihen, miten anottu koulutus palvelee kyseisen työalan perustehtävää ja
tavoitteita. Pitkän tähtäimen tavoitteena on edelleen kehittää
henkilöstönkoulutuksen suunnittelua entistä pitkäjänteisemmäksi ja työnantajan
tarpeiden/tavoitteiden mukaiseksi.
Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus
Työantajan kustantama henkilöstökoulutus on pääsääntöisesti luonteeltaan
ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta. Lähtökohtana ovat kyseisen työalan
tehtävät ja niiden edellyttämä osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Koulutukseen
käytettävä työaika on annetussa ohjeistuksessa rajattu pääsääntöisesti 5
työpäivään/työntekijä vuodessa. Perustellusta syystä koulutuspäiviä voi olla tätä
enemmän. Koulutussuunnitelmaan merkittyjen koulutusten kustannukset
hyväksytään pääsääntöisesti kokonaisuudessaan (palkka 100 %, kurssimaksut,
majoitus- ja matkustamiskulut KirVESTES:n mukaisesti). Päivärahat sen sijaan
maksetaan vain välttämättömäksi (V) luokitellun koulutuksen osalta. Koulutus on
välttämätöntä siinä tapauksessa, että työntekijä ei selviä tehtävistään
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asianmukaisesti koulutukseen osallistumatta ja työnantaja on määrännyt hänet
osallistumaan koulutukseen.
Ammatillisen jatko- ja täydennyskoulutuksen kulut maksetaan yhteiseltä
kustannuspaikalta (1011050100 Henkilöstöhallinto).
Välttämättömäksi luokiteltu koulutus tapahtuu työajalla. Sen sijaan
tarkoituksenmukaiseen koulutukseen (T) työntekijälle myönnetään virka- tai työvapaata,
joka ajalta maksetaan palkkaa työantajan harkinnan mukaan osaksi tai kokonaan.
Neuvottelupäivät
Koulutussuunnitelmassa näkyvät myös työalojen/ammattiryhmien vuosittaiset
neuvottelupäivät. Neuvottelupäivät ja seminaarit päivittävät henkilöstön tietoisuutta
ammattialan ajankohtaisista asioista sekä antavat tilaisuuden kokemusten ja
näkemysten vaihtoon sekä verkostoitumiseen. Neuvottelupäivien kustannukset
kirjataan työalojen
omiksi menoiksi. Päivärahoja ei makseta.
Työnohjaus
Työnohjausta käytetään henkilöstön kehittämismuotona eri ammattiryhmissä, varsinkin
sielunhoito-/terapiatyötä sisältävissä työtehtävissä sekä myös esimiestyön tukena.
Työnohjaus on pääsääntöisesti maksutonta, koska siinä hyödynnetään kirkon omaa
työnohjausjärjestelmää. Työnohjaus tapahtuu työajalla ja siitä aiheutuvat matkakulut
korvataan KirVESTES:n mukaisesti. Vuonna 2016 yksilötyönohjauksessa käy
koulutussuunnitelman mukaan yhteensä 12 viranhaltijaa eri työaloilta.
Perehdyttäminen
Uuden työntekijän suunnitelmallinen perehdyttäminen on osa henkilöstön
kehittämistoimintaa. Perehdyttämisestä vastaa asianomainen esimies, jonka tehtävänä
on suunnitella ja organisoida käytännön perehdyttämistoimenpiteet. Apuna tässä on
yhteinen perehdyttämisohje, joka sisältää myös mallin perehdyttämissuunnitelmasta.
Henkilöstöhallinto järjestää noin kerran vuodessa perehdyttämistilaisuuden uusille
työntekijöille. Perehdyttäminen tapahtuu aina työajalla.
Yhteinen sisäinen koulutus
Koulutussuunnitelma ei sisällä yksilöityjä tietoja työyhteisöissä järjestettävästä sisäisestä
henkilöstökoulutuksesta. Yhteisenä sisäisenä koulutuksena järjestetään vuosittain muun
muassa turvallisuuskoulutusta, joka pitää sisällään ensiapu- ja
alkusammutuskoulutusta sekä myös räätälöityä turvallisuuskoulutusta eri
henkilöstöryhmille esim. väkivallan uhkatilanteisiin. Lisäksi kaikki
työsuojeluorganisaatiossa mukana olevat saavat työsuojelun perus/täydennyskoulutusta.
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Tietokoneohjelmistot ja niiden tehokas hyödyntäminen synnyttävät jatkuvaa
koulutustarvetta erityisesti esimiestehtävissä sekä hallinnossa työskenteleville, mutta
myös koko henkilöstölle. Tähän tarpeeseen pyritään vastaamaan entistä enemmän.
Vuonna 2016 käyttöön otettava uusi sähköinen kalenterijärjestelmä tulee osaltaan
lisäämään it-/ ohjelmistokoulutustarvetta.
Sisäisen koulutuksen käytännön toteutus tarkentuu toimintavuoden aikana
määrärahojen puitteissa.

LIITE

8
9

Henkilöstön koulutussuunnitelma 2016
Koulutussuunnitelman täytäntöönpanotaulukko

Henkilöstöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1.
2.
3.

hyväksyä henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2016 ja siihen sisältyvät
kustannukset oheisen täytäntöönpanotaulukon mukaisena
myöntää koulutussuunnitelmassa tarkoituksenmukaiseksi (T) määritellyn
koulutuksen ajaksi työntekijöille virka-/työvapaata täysin palkkaeduin
valtuuttaa asianomaisen esimiehen tekemään viranhaltijapäätöksen niiden
koulutusten käytännön toteutuksesta, joihin on kehittämissuunnitelmassa varattu
määräraha mutta koulutuksen tarkemmat sisältötiedot puuttuvat.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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185.

LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

186.

ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:


Kirkkohallituksen yleiskirjeet 20-24
Yleiskirjeet luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet



Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 13.10.2015 – 29.10.2015
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedottee
t/hallintotiedotteet-2015/



hallintokalenteri luonnos, LIITE 10



Sammatin alueneuvoston pöytäkirja 6/2015, 28.10.2015
LIITE 11



Nummen alueneuvoston pöytäkirja 5/2015, 28.10.2015
LIITE 12



alueseurakuntien tilojen käyttö

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KARJALOHJAN ALUENEUVOSTON JÄSENMÄÄRÄ JA JÄSENET
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kesäkuun kokouksessa muutetun alueneuvoston
johtosäännön, jonka mukaan alueneuvoston koko voi olla 6-12 henkeä puheenjohtjana
lisäksi.
Karjalohjan alueneuvosto esittää 31.8.2015 pidetyssä kokouksessa ALN 57 §
alueneuvoston jäsenmääräksi 8 henkilöä, näin alueneuvoton jäsenmäärä kasvaa
kahdella henkilöllä. Tämä lisäksi alueneuvosto esittää varsinaiseksi jäseneksi Liisa
Mantere ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaarina Nordström, varsinaiseksi
jäseneksi Rolf Oinonen ja hänelle varajäseneksi Antti Kähönen. Koska alueneuvoston
sisäisen kokoonpano on muuttunut, koska Rolf Oinonen on toiminut Tarmo Flinkin
varajäsenenä. Muutokset on taulukoitu seuraavasti:

Tarmo Flink
Liisa Mantere
Rolf Oinonen

Heikki Solttila
Kaarina Nordström
Antti Kähönen

Karjalohjan alueneuvoston kokoonpano tuli olemaan kirkkovaltuuston päätöksen
seurauksena olemaan seuraava:
Jäsenet
Päivi Seger
Kaisa Niskala
Maija Ojala
Tarmo Flink
Risto Solitanner
Reijo Koivu
Liisa Mantere
Rolf Oinonen
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle päätettäväksi seuraavat asiat:
1. Kirkkovaltuusto päättää Karjalohjan alueneuvoston jäsenmääräksi puheenjohtajan
lisäksi kahdeksan henkilöä,
2. Karjalohjaan alueneuvostoon valitaan varsinaiseksi jäseneksi Liisa Mantere ja
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaarina Nordström, sekä Rolf Oinonen
varsinaiseksi jäseneksi ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Antti Kähönen
3. Tarmo Flinkin henkilökohtaiseksi varajäseneksi esitetään Heikki Solttila.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SAMMATIN ALUENEUVOSTON KOKOONPANO

Sammatin alueneuvoston 28.10.2015 kokouksessa alueneuvoston jäsen Heidi Voipio
pyytää vapautusta tehtävästään ALN 77 §.
Alueneuvosto esittää, että Heidi Voipio siirtyisi varajäseneksi ja hänen tilalleen nousisi
hänen varajäsenensä Anneli Kataja.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle päätettäväksi, että se vapauttaa Sammatin
alueneuvoston jäsenen tehtävästä Heidi Voipion seuraavasti: Kirkkovaltuusto valitsee
varsinaiseksi jäseneksi Anneli Kataja ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Heidi
Voipio.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUT ASIAT
Ei ollut muita asioita.

190.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen 21:40.
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