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19. ALKUHARTAUS
Kirkkoherra piti alkuhartauden ja avasi kokouksen.
20. 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.
Päätettiin muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että esityslistan kohta 32
Lähetekeskustelu toimikunnista siirrettiin käsiteltäväksi kohdan 36 Lohjan seurakunnan
toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 jälkeen. Muilta osin esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi.
Tässä yhteydessä päätettiin myös, että kokouksen sihteerinä toimii henkilöstöpäällikkö
Katri Lahtiluoma hallintosihteeri Päivi Kesälän sijaan.

21. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita pöytäkirjan tarkistajiksi Jussi Erkintalon ja Merja
Eräpolun.
Kirkkoneuvoston päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Simo Jouhi ja Paul Packalén.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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22. ROUTION ALUEEN PERHELEIRI KESÄLLÄ 2017

Roution alueella toimivat lastenohjaajat Katri Himmanen ja Marjo Virtanen, sekä
diakoni Päivi Nieminen ovat miettineet perheleirin toteuttamista kesällä 2017. He ovat
anoneet Berta Hernbergin säätiön tukea hankkeelleen. Säätiö on myöntänyt tuen ja
sen seurauksena lastenohjaajat ja diakoni voivat toteuttaa leirin maksuttomana
osallistujille teemalla: ”Routiolla on hyvä olla perheillä”.
Säätiön myöntämä tuki on 4000 € ja mahdollistaa leirin toteuttamisen siten, työntekijät
käyttävät siihen työaikaansa, näin seurakunnalle tulevat leirikustannuksiksi
työntekijöiden palkkamenot. Työalojen esimiehet ovat puoltaneet työaikajärjestelyjä
kyseiselle ajanjaksolle.
Kysymyksessä on varhaiskasvatuksen ja diakoniatyön yhteinen hanke ja avaa uusia
hyviä yhteistyömahdollisuuksia niin eri työmuotojen seurakunnan sisällä kuin Roution
alueella olevien muiden toimijoiden kanssa.
Näin myönteisestä hankkeesta ja saadusta avustuksesta on myös kirkkoneuvoston
hyvä olla tietoinen, siksi kirkkoherra on kutsunut hankeen takana olevat lastenohjaajat
ja diakonin kertomaan asiasta tarkemmin kirkkoneuvoston kokouksen alkuun.
LIITTEET

1-2

Apurahahakemus ja päätös

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto tutustuu hankkeeseen, merkitsee tilanteen tiedoksi ja kiittää Roution
tiimiä aktiivisuudesta.

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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23.-24.HENKILÖSTÖASIOITA
25. PUSULAN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUKSEN RAKENTAMINEN
Investointisuunnitelman mukaisesti Pusulan hautausmaalle on tarkoitus rakentaa uusi
huoltorakennus
tulevan
kesän
aikana.
Samalla
viereisen
ruumishuone/varastorakennuksen julkisivut maalataan. Vanha huoltorakennus
puretaan ja paikalle rakennetaan uusi puurakenteinen huoltorakennus, 97 m².
Rakennus käsittää lämmitettävän konehallin ja kylmän varastotilan.
Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Yrjö J. Warvas
rakennesuunnitelmat on tehnyt Insinööritoimisto Erkki Kamunen Ky.
Rakennuksen sähköistyksestä teetetään suunnitelmat
myöhemmin.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 250 000 euroa.

ja

valitaan

Oy

ja

urakoitsija

Rakennuksesta on pyydetty urakkatarjoukset julkista hankintamenettelyä käyttäen
www.hankintailmoitukset.fi -sivustolla (HILMA).
Määräaikaan 3.2.2017 klo 14 mennessä saatiin 10 tarjousta.
Tarjouksen jättivät seuraavat urakoitsijat:
Skandianavia-Kodit Oy
143 700,00 €
Poppari Oy
163 680,00 €
Rakennus Tammi Oy
159 216,00 €
Asko Anttila Oy
144 336,00 €
Karkkilan Rakennus Ka-Ra Oy
199 855,00 €
H & H Talonrakennus Oy
287 680,00 €
HelMir Rakennus Oy
229 775,00 €
Tammelan Tasorakennus Oy
139 909,20 €
Rakennus ja Saneeraus Nieminen Oy
149 000,00 €
JH-Rakennus- ja Energiahuolto Oy
216 016,00 €
Hinnat sis. alv 24 %.
Halvimman tarjouksen jätti Tammelan Tasorakennus Oy, 139 909,20 euroa.
LIITTEET
3
Asemapiirros
4
Kuvat (pohja, leikkaus ja julkisivu)
5
Valokuvat, 2 kpl
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Pusulan hautausmaan huoltorakennuksen suunnitelmat ja vanhan
ruumishuone/varastorakennuksen julkisivujen maalaustyöt edellä esitetyn mukaisesti.
2. valita rakennusurakan toteuttajaksi halvimman tarjouksen jättäneen Tammelan
Tasorakennus Oy:n 139 909,20 euron hintaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Ote tarjouksen tehneille urakoitsijoille
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________
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26. MÄNTYNUMMEN SEURAKUNTATALON JA METSOLAN SEURAKUNTAKODIN
VESIKATTOJEN MAALAUS
Investointisuunnitelmassa on varattu tälle vuodelle 80 000 euron määräraha
Mäntynummen seurakuntatalon ja Metsolan seurakuntakodin vesikattojen
maalaamiseen.
Konesaumatut peltikatot ovat olleet hapettumassa valmistumisensa jälkeen ja ovat nyt
maalattavissa.
Maalaustyöt on tarkoitus toteuttaa touko-heinäkuun aikana sääolosuhteet huomioon
ottaen. Tarkempi ajankohta määritellään urakkaneuvotteluissa.
Maalaustyöstä on teetetty suunnitelmat Insinööritoimisto Erkki Kamunen Ky:llä, ja
kohteiden suunnittelusta vastanneet arkkitehdit (Warvas ja Kekkonen) ovat valinneet
kattoihin maalivärit.
Maalausurakan arvo jää alle kansallisen hankintarajan (150 000 euroa), joten se ei
kuulu hankintalain piiriin.
Urakasta pyydettiin tarjoukset viideltä maalausliikkeeltä. Tarjouksen jättivät seuraavat
maalausliikkeet:
Kattomestarit Oy
Maalausliike Stelmacher & Poika Oy
Maalausliike Tapio Lilja Ky
Tmi Henry Thornberg

28
60
54
65

300,00
264,00
411,20
286,00

€
€
€
€

Hinnat sis. alv 24 %.
Maalaus J. Nurmisto ei jättänyt tarjousta.
Halvimman tarjouksen jättäneen Kattomestarit Oy:n tarjouksen arvioitiin olevan
alihintainen, mistä syystä Kattomestareilta pyydettiin lisäselvitystä siitä, miten
urakkahinta on laskettu.
Kattomestarit Oy ei ole antanut pyydettyä selvitystä määräaikaan mennessä, joten sen
antamaa tarjousta esitetään hylättäväksi.
Seuraavaksi halvimman tarjouksen, 54 411,20 euroa, jätti Maalausliike Tapio Lilja Ky.
Kiinteistöpäällikön päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Mäntynummen seurakuntatalon ja Metsolan seurakuntakodin
vesikattojen maalaukset edellä esitetyn mukaisesti.
2. hylätä Kattomestarit Oy:n jättämän halvimman tarjouksen, 28 300 euroa,
alihintaisena.
3. antaa maalaustyöt toiseksi halvimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan,
Maalausliike Tapio Lilja Ky:n tehtäväksi, 54 411,20 euron hintaan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Ote tarjouksen tehneille urakoitsijoille
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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27.- 29. HENKILÖSTÖASIOITA
30. KIRKKOHERRAN ARVIO SEURAKUNNAN
VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ

NYKYTILASTA

JA

SIIHEN

Espoon hiippakunnan piispantarkastuksen ohjeistuksessa edellytetään, että kirkkoherra
laatii oman arvionsa seurakunnan nykytilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
Ohjeistus ja kirkkoherran arvio ovat liitteinä.
Kirkkoneuvoston on hyvä tietää, millaisen arvio on laadittu ja käydä siitä lyhyt
keskustelu.
LIITTEET

7
8
9
10

Espoon hiippakunnan ohje piispantarkastuksesta
Kirkkoherran arvio seurakunnan nykytilasta ja siihen
vaikuttavista tekijöistä
Taustatietoa piispantarkastusraporttiin
Lohjan kaupunki: Taskutilasto 2016

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy laaditusta arviosta keskustelun ja merkitsee sen tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________
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31. KIRKKONEUVOSTON ARVIO SEURAKUNNAN NYKYTILASTA JA SIIHEN
VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ
Espoon hiippakunnan piispantarkastuksen ohjeistuksessa edellytetään myös
kirkkoneuvoston laativan oman arvionsa seurakunnan nykytilasta ja siihen vaikuttavista
tekijöistä. Ohjeistus on liitteenä.
Ohjeistus antaa kirkkoneuvostolle vapaat kädet laatia oman selvityksensä
piispantarkastusta varten. Yhtenä mahdollisuutena on se, että neuvoston jäsenet
valmistautuvat tahoillaan ja antavat tässä kokouksessa omat huomionsa. Pohjana voi
olla oma tai ryhmän näkemys ja myös kirkkoherran laatima arvio olla yhtenä tekijänä
mukana. Näkemykset kerätään yhteen ja kirjataan pöytäkirjaan esimerkiksi
ranskalaisilla viivoilla.
Toinen mahdollisuus on se, että keskustelun ja ranskalaisten viivojen jälkeen
kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan pienen työryhmän, joka valtuutetaan laatimaan
arvio. Työryhmässä on hyvä olla eri ryhmistä edustajansa, jossa on koko laajentuneen
seurakunnan edustus huomioitu.
Tässä vaiheessa on hyvä huomioida se, että kirkkoneuvoston lausunto olisi hyvä saada
valmiiksi jo kuluvan kuukauden aikana. Tärkeätä on se, että kirkkoneuvosto toisi
näkemyksensä siten, että se selkeästi kertoisi luottamushenkilöiden näkemyksen,
luottamushenkilöt ja viranhaltija katsovat asioita eri tulokulmista, vaikka päämäärä
olisikin yhteinen.
LIITE

11

Espoon hiippakunnan ohje piispantarkastuksesta

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja ratkaisee toimenpiteet, miten asiassa edetään.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti keskustelun jälkeen, että
1. jokainen valtuustoryhmä laatii oman arvionsa ja lähettää sen 21.2.2017 mennessä
hallintojohtaja Tarja Virtaselle ja hallintosihteeri Päivi Kesälälle
2. ryhmien arvioista laaditaan yhteenveto, joka käsitellään kirkkoneuvoston
kokouksessa 28.2.2017

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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32. LÄHETEKESKUSTELU TOIMIKUNNISTA
Vuodesta 2013 lähtien Lohjan seurakunnassa on toiminut neljä kirkkoneuvoston
asettamaa toimikuntaa: jumalanpalvelus- ja julistus-, kasvatus-, palvelu- ja viestinnän
toimikunnat. Valtuustokauden puolessavälissä on hyvä pohtia sekä toimikuntien
rakennetta että tehtävää.
Epävirallisissa keskusteluissa toimikuntien tehtävänä oleva toimintasuunnitelmien ja –
kertomusten käsittely on koettu niin luottamushenkiöiden kuin työntekijöiden
keskuudessa vähemmän tarkoituksenmukaisena, turhauttavanakin. Alueseurakuntien
edustajat ovat joissakin yhteyksissä aivan aiheellisesti esittäneet, että
toimikuntatyöskentelystä heidän kiinnostuksensa olevan omassa alueseurakunnassa.
Kantaseurakunnan laajuus ja toiminnan monimuotoisuus ja sen käsitteleminen eivät
välttämättä motivoi tulla kymmenien kilometrien päästä. Yksi peruste alueseurakuntien
jäsenten valintaan oli molemminpuolisen informaation jakaminen, ja siinä ei ole
nähtävästi kattavasti onnistuttu. Toisaalta vastaavasti on myös olemassa kokemus
siitä, että kantaseurakunnassa tehtävä toiminnallinen työ on jäänyt alueseurakuntien
varjoon ja pienemmälle kehittämiselle.
Lohjan kokoisessa seurakunnassa on tärkeätä säilyttää hyvä, keskusteleva ja kehittävä
tiedonvaihto ja vuoropuhelu luottamushenkilöiden ja eri työntekijöiden välillä.
Kirkkoneuvoston aika, vaikka ohjesääntöä korjattaisiinkin, seurakunnallisen hallinnon,
talouden ja asioiden toimenpanopäätösten tekoon. On selkeästi olemassa tarve niin
työntekijöillä kertoa toiminnasta kuin luottamushenkilöillä esittää seurakuntalaisten
ajatuksia ja toiveita työntekijöille. Kummallakin osapuolella on tarve niin kertoa kuin
tulla informoiduksi kehittäen toimintaa. Toisaalta seurakunnan työntekijöiden määrä on
vähentynyt, mutta toiminta pysynyt ennallaan, jopa paikoin sitä on tullut lisää. Nyt on
aika katsoa kantaseurakunnan toimintaa yhtäältä kokonaisuutena, mutta peilata myös
toimintaa strategian kautta. Tärkeätä olisi yhdessä priorisoida, mitkä ovat niitä
toimintamuotoja, joista olisi hyvä luopua tai tehdä eri tavalla.
Yksi mahdollisuus olisi sellainen, että koko seurakunnan viestintää varten perustetaan
edelleen viestinnän toimikunta, jonka painopisteenä on Lohkare-lehti ja sen
toimittaminen. Toisena painopisteenä on katsoa, mitä viestintäkanavia tulevaisuudessa
seurakunnassa käytetään ja mitkä ovat siinä painopisteinä. Tähän toimikuntaan
tarvitaan jäseniä koko seurakunnan alueelta.
Toinen toimikunta olisi työnimeltään ”Kantaseurakuntatyön toimikunta”, jonka
tehtävänantona olisi ensimmäisenä tutustua kantaseurakunnassa tehtävään työhön ja
käynnistää prosessi perustoimintakuvauksiksi. Strategian seurauksena on hyvä
määrittää perustoiminta sen mukaiseksi.
Kirkkoneuvostossa on hyvä käydä lähetekeskustelu asiasta, jonka jälkeen esittelijänä
on mahdollisuus tehdä seuraavaan kokoukseen kirkkoneuvoston linjaama esitys joko
uuden mallin mukaisesti tai pitäytyen vanhassa mallissa.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

14.2.2017

§

Sivu

32

40

Alla olevassa kuvassa hahmotelma uudesta toimikuntajaosta:

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy asiasta lähetekeskustelun.

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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33. 138. SIJOITUSSTOIMINNAN SÄÄNNÖT, SIJOITUSSALKUN HOITAMINEN,
HALLINTOJOHTAJAN VALTUUKSIEN RAJAT JA RAPORTTI NYKYTILASTA
Lohjan
seurakunnan
kirkkoneuvosto
on
hyväksynyt
nyt
voimassaolevat
sijoitustoimintaa ohjaavat säännöt 17.9.2013. Sijoitustoimintaa on aikaisemmin
hoidettu omana toimintana sääntöjen mahdollistamalla tavalla. Sijoitusmarkkinat ovat
muuttuneet erittäin epävakaiksi ja sijoitustoiminnan tuloksellinen hoitaminen
seurakunnan omien työntekijöiden voimin on nykytilanteessa epätarkoituksenmukaista.
Rahamarkkinoiden seuraaminen edellyttää kokonaisvaltaista ajankäyttöä ja jatkuvaa
ajan hermolla olemista. Tähän resurssit eivät riitä muun työn ohessa.
Lisäksi nyt voimassaolevien ohjeiden laatimisen jälkeen markkinoille on tullut
uudentyyppisiä sijoitusinstrumentteja, joita ei ole aiemmin ole voitu huomioida
sallittuina sijoitusmuotoina. Tällaisia ovat mm. asuntorahastot, joita on laajemmin ollut
markkinoilla vasta muutaman vuoden verran. Uusimpana sijoitusmuotona on tarjolla
myös metsään sijoittavia rahastoja, joita nykyinen ohje ei myöskään tunnista tai salli
käytettävän. Kumpikin näistä sijoitusmuodoista on verrattain uusi ilmiö, eikä
kokemuksia niiden pitkäaikaisen tuoton tasosta luonnollisesti vielä ole.
Olisi
tarkoituksenmukaista
antaa
seurakunnan
sijoitusvarallisuuden
hoito
ammattimaisesti toimivalle varainhoitoon erikoistuneelle yhteisölle. Tällä hetkellä
seurakunnan vapautuvia varoja on edes jonkinlaisen tuoton saamiseksi ja
tarpeettomien transaktiokulujen välttämiseksi talletettu lyhytaikaisiin riskittömiin
talletuksiin. Lisäksi on joitakin korkeariskisempiä sijoituskohteita, jotka periytyvät
pidemmän ajan takaa.
Varainhoitoon erikoistuneita yhteisöjä on paljon ja on olennaista löytää sellaiset
toimijat, joita Lohjan seurakunnan pienehkö sijoitettava salkku kiinnostaa. Sijoitettavaa
likvidiä rahaa on tällä hetkellä 3.000.000 €, ottaen huomioon myös maksuvalmiuden
ylläpitämisen. On mahdollista harkita myös kahden varainhoitajan ottamista
keskinäisen kilpailun varmistamiseksi. Tällöin kuitenkin puolitettu salkku jää niin
pieneksi, että päällekkäisten kulujen kertyminen vie keskinäisellä kilpailulla ehkä
saavutettavan hyödyn. Hankintalaki ei edellytä palvelun kilpailuttamista, mutta on
tarpeen järjestää valituille toimijoille suunnattu tarjouskilpailu, jossa sijoitussalkun (3
M€) hoitaminen kilpailutetaan liitteenä olevien uusien sijoitustoiminnan sääntöjen
puitteissa.
Vielä voimassaolevan sijoitustoiminnan sääntöjen mukaan kirkkoneuvosto hyväksyy
hallintojohtajalle annettavat valtuudet päättää rahavarojen sijoittamisesta. Tällä
tarkoitettaneen myös aikaisemmin sijoitettujen varojen kohdentamista uudelleen eri
sijoitusinstrumentteihin. Tämän vuoksi on tarpeen määritellä myös kilpailutettavan
salkun ulkopuolelle jäävien sijoitusten muuttamisen euromääräiset rajat, jotka antavat
tukea, mutta eivät rajoita liikaa kykyä reagoida rahamarkkinoiden äkillisiin muutoksiin.
Suurin omaisuuslaji talletusten lisäksi on tällä hetkellä osakerahastosijoitukset, hiukan
yli 400.000 €.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

14.2.2017
30.8.2016

§

Sivu

33
138

42
171

Liitteenä on yhteenveto tämän hetkisestä tilanteesta omaisuuslajeittain sekä niiden
arvonmuutoksista tilinpäätöksen 2014 ja 2015 välillä. Kirkon Palvelukeskuksen
tuottamasta palvelusta ei saa helposti erittelyä tai taulukkoa arvonmuutoksista. Tämä
vertailutaulukko on hiljattain luotu kirkkoneuvostolle annettavaa raportointia varten,
joten sen esitystavan muuttamista koskevat toiveet voidaan helposti toteuttaa omana
työnä.
LIITE 5

Sijoitustoiminnan säännöt

LIITE 6

Sijoitusomaisuus (SALAINEN)

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Lohjan seurakunnan sijoitustoiminnan säännöt (liite)
2. hyväksyä seurakunnan sijoitusvarallisuuden hoidon uskomisen ammattimaisesti
toimivalle varainhoitoon erikoistuneelle yhteisölle suunnatun kilpailutuksen
tuloksen mukaisesti ja muuten tavanomaisin sopimusehdoin
3. hyväksyä hallintojohtajalle annettavat valtuudet päättää varojen sijoittamisesta,
siten, että yksittäinen sijoitus tai olemassa olevan sijoituksen irtisanominen voi
euromääräiseltä arvoltaan olla enintään 500.000 €
4. merkitä tiedoksi yhteenveto sijoitusvarallisuuden eristä ja arvojen kehityksestä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallintojohtaja on pyytänyt varainhoitoon erikoistuneilta yhteisöiltä tarjouksia
varainhoidosta 31.1.2017 mennessä.
Tarjoukset on saatu Länsi-Uudenmaan Säästöpankilta, Länsi-Uudenmaan
Osuuspankilta, Nordea Oyj:ltä ja FIM Varainhoito Oy:ltä. Tarjousten avauspöytäkirja on
liitteenä.
Tarjoajista FIM Varainhoito Oy:n tarjous on kustannuksiltaan edullisin ja tämä yhteisö
valitaan palvelun tuottajaksi. Mikäli tarkentavissa neuvotteluissa ei edetä sopimukseen
saakka, valitaan varmuuden vuoksi Nordea Oyj toissijaiseksi palveluntuottajaksi.
LIITTEET

12
13
14

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

tarjouspyyntö
tarjousten avauspöytäkirja (salassa pidettävä)
tarjoukset (nähtävillä kokouksessa)

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto
Kirkkoneuvosto

14.2.2017
30.8.2016

§

Sivu

33
138

43
171

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä FIM Varainhoito Oy:n tarjouksen varainhoitopalvelun tuottamisesta
2. hyväksyä Nordea Oyj:n tarjouksen toissijaisena vaihtoehtona, mikäli ensisijaisen
tarjoajan kanssa ei jostain syystä saataisi solmittua sopimusta
3. valtuuttaa hallintojohtajan käymään tarkentavat sopimisneuvottelut, solmimaan
ja allekirjoittamaan varainhoitoa koskevan sopimuksen.
Käsittely: Jäsen Jari Väre poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

14.2.2017

§

Sivu

34
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34. TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN HANKINTA
Lohjan seurakunta on käyttänyt jo useita vuosia Varaaja- nimistä ohjelmaa kalenterien
hallintaa, resurssien varaamiseen ja tilojen varaamiseen. Tämä ohjelma on jäänyt
vanhanaikaiseksi eikä versiokehitystä enää tehdä. Varaaja-ohjelma ei synkronoidu
nykyisiin matkapuhelimiin eikä mobiilikirjaus-mahdollisuus ole riittävällä tasolla. Tästä
syystä on herännyt tarve hankkia uusi toiminnanohjausjärjestelmä.
Ohjelman muuttaminen koskee lähes koko henkilökuntaa ja ohjauksen tarve tulee
alkuvaiheessa olemaan merkittävä.
Markkinoilla on kaksi varteenotettavaa toimijaa, joilta pyydettiin tarjous. Varmuuden
vuoksi pyydettiin tarjous vielä kolmannelta toimijalta, mutta se ei pyyntöön vastannut.
Tarjouspyynnöt lähtivät 23.1.2017 ja tarjouspyynnössä mainittuun takarajaan,
3.2.2017, mennessä saatiin kaksi tarjousta. Tarjoukset avattiin 6.2.2017,
avaamistilaisuudesta on laadittu pöytäkirja.
Tarjouspyynnön lähtökohtana oli, että kilpailutuksen tuloksena on saatava toimiva
järjestelmä, joka ei edellytä kehitystyötä seurakunnalta ja on suoraan saatavissa
tuotantokäyttöön liittymäpintoineen. Tilaaja eli seurakunta on etukäteen arvioinut, että
hankinnan kokonaisarvo jää alle kansallisen rajan (60.000 €), joten hankintalakia ei
sovelleta tähän hankintaan. Varmuuden vuoksi tarjous pyydettiin hankintalain
tarkoituksen mukaisesti 48 kuukauden ajalle, että voidaan varmistua siitä, että tilaajan
näkemys hankinnan kokonaisarvosta on oikea.
M&V Software Oy:n tarjouksen kokonaishinta oli 49 627, 68 €/ 48 kk optioineen.
Innofactor Plc:n tarjouksen kokonaishinta oli 56 140 €/ 48 kk optioineen.
Molemmat tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.
LIITTEET

15
16
17
18

Tarjouspyyntö
Tarjousten avauspöytäkirja (salassa pidettävä)
Tarjoukset (nähtävillä kokouksessa)
Tarjousvertailu (salassa pidettävä)

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita toiminnanohjausjärjestelmäksi M&V Software Oy:n tarjoaman Katriina –
nimisen ohjelman
2. valtuuttaa hallintojohtajan käymään mahdolliset tarkentavat neuvottelut,
solmimaan ja allekirjoittamaan sopimuksen tarjoajan kanssa
3. ryhtymään tarpeellisiin toimiin ohjelman viemiseksi täytäntöön

Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

14.2.2017

§

Sivu
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35. HIIDENSALMEN KAAVOITUS (L52)
Lohjan kaupunki on laatinut asemakaavaa Hiidensalmen alueelle. Ensin toteutettiin
arkkitehtuurikilpailu, jonka voittaneen ”Verso” –nimisen
ehdotuksen pohjalta
valmisteltiin kaavoitusta. Tätä silmälläpitäen solmittiin myös asemakaavan muutoksen
käynnistämistä koskeva sopimus kaupungin ja Lohjan silloisen seurakuntayhtymän
välillä (kaupunginhallitus 14.11.2011 § 400). Tämä sopimus jäi sinänsä voimaan,
vaikka kaupunki rajasi asemakaavoitettavaa aluetta koskemaan vain omia maitaan.
Kaupungin maita koskeva asemakaava palautui valmisteluun valitusten johdosta ja
kaavatyö on käynnistetty uudelleen.
Lohjan kaupunki on myös suunnitellut asuntomessujen hakemista alueelleen. Alun
perin asuntomessualueeksi suunniteltiin muualla sijaitsevaa aluetta, mutta
asuntomessuja järjestävän tahon toiveesta suunnitelma kohdistuu nyt Hiidensalmen
alueeseen. Asuntomessut tulee toteuttaa kaupungin omistamille maille ja painottaa
pientalovaltaiseen asutukseen. Tämä ei sinänsä vaikuta seurakunnan omistamalle
maalle suunniteltuun korkeampaan ja tehokkaampaan rakentamiseen.
Kaupunki on tiedustellut, voiko se saada vuokrata asuntomessujen apualueeksi
seurakunnalta maata. Tämä on tarpeen asuntomessujen toteuttamiseksi.
Kun kaavoittaminen, sen rajaukset ja suunnitelmat ovat muuttuneet eri vaiheissaan
paljonkin, on tarpeen tarkastella asiaa kokonaisuutena.
Kaupungin ilmoituksen mukaan asuntomessut voi toteuttaa vain sen omalle maalle,
mutta tällä ei ole merkitystä alueen kokonaisuuden kaavoittamisen kannalta. Kaupunki
on halukas uudistamaan voimassaolevaa kaavoituksen käynnistämissopimusta ja sen
sisältöä. Sopimusehdotus liitteenä.
Osa seurakunnan omistamasta alueesta on tällä hetkellä merkitty puistoalueeksi ja
osalle ei ole kaavaa lainkaan, mutta alue on sekä yleiskaavassa, aikaisemmissa
asemakaavaluonnoksissa että nyt uudelleen käynnistyneessä luonnoksessa merkitty
asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaupunki tiedusteli sekä maanosto- että
vaihtomahdollisuutta. Hintanäkemys perustui raakamaan hintaan. Käyttökelpoiseksi
vaihtoehdoksi jäi sopimusteitse eteneminen ja alueen tarkastelu kokonaisuutena.
Kun asemakaava aikanaan vahvistuu ja tonttijako toteutuu, voidaan tontteja myydä
loppukäyttäjille. Vesi- ja viemäriliittymien maksut erääntyvät tontin luovutusten myötä,
kuitenkin viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä; tonttien lohkomis- ja
mittausmaksut puolestaan sen mukaan, kun sitova tonttijako laaditaan. Kaavan
laatimisesta aiheutuvat, kaupungille maksettavat kustannukset, mikäli hanke raukeaisi,
ovat enintään 10.000 €.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

14.2.2017

§
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Maankäyttösopimus solmitaan kaavatyön edetessä ja maankäyttömaksun suuruus ja
maksuaikataulu sovitaan tuolloin. Tällä hetkellä voimassa olevan maapoliittisen
ohjelman (Kv 11.6.2014 § 70) ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maanomistaja
korvaa kunnalle kaavoituksella saavutettavasta edusta pääsääntöisesti 50 %
infrastruktuurin rakentamisen kustannusten kattamiseksi. Tavoitteena on tehokas
rakentaminen arvokkaalle ranta-alueelle, joten kysymys on merkittävästä hankkeesta.
LIITE

19

Luonnos asemakaavamuutoksen käynnistämistä koskevaksi
sopimukseksi

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä asemakaavamuutoksen käynnistämistä koskevan sopimuksen
2. valtuuttaa hallintojohtajan neuvottelemaan tarpeelliset tekniset muutokset,
solmimaan sopimuksen ja allekirjoittamaan sen
3. valtuuttaa hallintojohtajan tai kiinteistöpäällikön neuvottelemaan, solmimaan ja
allekirjoittamaan määräaikainen vuokrasopimus asuntomessuaikaiseen (alle 10
v) maankäyttöön tavanomaisin ehdoin.
Käsittely: Jäsen Jari Väre poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

14.2.2017
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36. LOHJAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2016
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös
tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat
tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion
toteumavertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden
tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava
viranhaltija. Tänä vuonna poikkeuksellisesti tilintarkastus tapahtuu niin ajoissa, että
tähän kirkkoneuvoston käsittelyyn ei ole saatavilla aivan lopullisia lukuja. Ne ovat
valmiina ennen tarkastusta.
Tilintarkastuksen
jälkeen
kirkkoneuvoston
on
esitettävä
tilinpäätös
ja
tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston
käsiteltäviksi.
Kirkkovaltuusto
päättää
tilinpäätöksen
vahvistamisesta
ja
vastuuvapauden myöntämisestä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.
Lohjan seurakunnan tilinpäätöksen 2016 laadinnassa on noudatettu kirkkohallituksen
ohjeita. Ryhmittely on Kirkon palvelukeskuksen ohjeistuksen mukainen. Tilintarkastus
tapahtuu 9.3 - 10.3.2017.
Toteutunut vuosikate 935.740,25 € on parempi kuin talousarviossa ennustettiin.
Vuosikatteen selvän eron talousarvioon selittävinä tekijöinä ovat vaihtotraktorin
myynti, arvioitua suuremmat toimintatuotot ja säästöt toimintakuluissa.
Poistojen jälkeen muodostui tilikauden tulokseksi 360.096,83 €.
Poistoeron vähennyksen jälkeen tuli tilikauden ylijäämäksi 417.080,74 €.
Vuosikate, riittää poistojen, 575.643,42 € kattamiseen. Seurakunnan taseen
loppusummaksi muodostui 23.075.648,29 €.
Tuloslaskelman ulkoiset toimintatuotot ovat 1.057.235,13 € ja ulkoiset toimintakulut 8.747.724,71, €.
Hautainhoitorahaston ylijäämä oli 43.148,64 € ja taseen loppusumma 1.541.056,28 €.
LIITE

20a

LUONNOS Toimintakertomus 2016

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

§

14.2.2017
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Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. käsitellä Lohjan seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2016 toimintakertomuksen
ja tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi lisättynä
kustannuspaikkakohtaisilla toteumaluvuilla, kun ne ovat saatavissa (20.2.2017)
2. Kirkkoneuvosto valtuuttaa hallintojohtajan tekemään mahdolliset tekniset muutokset
sekä toimintakertomukseen että tilinpäätökseen mikäli tilintarkastus antaisi siihen
aihetta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

14.2.2017
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37. SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 1/2017
Kirkon palvelukeskuksesta on ajettu talousraportit, jotka kuvaavat talousarvion
toteutumista 31.1.2017 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 12,1 % ja toimintakulujen
osalta 7,0 %. Verotulojen toteutuma tammikuun loppuun on 9,2 %. Tässä
tuloslaskelmassa ei ole huomioitu vielä tammikuun poistoja. Palvelukeskus toimittaa
edellisen kuun raportit seuraavan kuukauden 20. päivä. Tammikuun lopulliset raportit
ovat siis käytettävänä meillä helmikuun 20. päivä. Tällöin raporteissa on laskettu myös
poistot. Jo nyt kuitenkin voidaan esittää kohtuullisen tarkkaa tietoa tammikuun lopun
toteutumasta.
Verottajan tietojen mukaan kirkollisverojen verotuotto tammikuun osalta on 717.807
euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on kirkollisverotuotoissa vähennystä
11,7 %. Suurimpana syynä verottajan mukaan näin suureen vähennykseen
tammikuussa ovat oma-aloitteisten verojen veroilmoitukset, joita kaikkia ei ehditty
käsittelemään tammikuun tilitykseen mennessä. Nyt tilittämättä jääneet verot ovat
lähinnä ennakonpidätyksiä, ja ne tilitetään helmikuun kausitilityksen yhteydessä.
Lisäksi kirkkohallitus tilittää kuukausittain valtionosuutena Lohjan seurakunnalle on
76.946,82 euroa.
Kirkollisveron tilityksissä tammikuussa 2017 käytettävä jako-osuus on edelleen 2,97 %.
Osuuksien laskennassa on sovellettu vuoden 2016 veroperusteita.

Asian valmistelija: Outi Virtanen
LIITTEET 21- 24

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tiliryhmätaso
Rahoituslaskelma
Tase
Verotulojen kertymä

Hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta
1/2017.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä
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38. LÄHETYSJÄRJESTÖJEN VUOSIKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA
Seurakuntamme on perinteisesti lähettänyt vuosikokousedustajat eri lähetysjärjestöjen
vuosikokouksiin. Asiaa on valmistellut Kantaseurakunnan osalta lähetyksen aktiivisista
toimijoista koostuva työryhmä. Aikaisemmin tämän valmistelun pohjalta on
kirkkoneuvosto tehnyt ratkaisunsa. Tänä vuonna Suomen Lähetysseuran vuosikokous
pidetään jo toukokuussa ja he tarvitsevan tiedon edustajista jo tässä kuussa.
Lähetystyöryhmä kokoontui 6.2.2017 ja tuo oman esityksensä.
Kuitenkin on hyvä tuoda edustajien valinta jo tähän kokoukseen, jolloin asia voidaan
paremmin valmistella ja huomioida myös mahdollinen alueseurakuntien edustajien
valinta. Vasta kokouskutsun saatuamme jää valmistautuminen kohtuuttoman lyhyeksi.
Lähetystyöryhmä esittää seurakunnastamme
esittävänsä seuraavia henkilöitä nimettäväksi.

seuraavia

edustajia

ja

korostaa

Lähetystyöryhmä esittää seuraavasti:
Suomen Pipliaseura (SPS):
Esa Sohlberg
Sanasaattajat (SANSA):
Tauolla Kirkkopäivien vuoksi
Suomen Lähetysseura (SLS): Esa Sohlberg ja Veera Ruti
Lähetysyhdistys Kylväjä:
Alli Brummer
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY): Maija ja Matti Kokkonen
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL): Kesäpäivät Alli Brummer ja Tenho
Tiilikainen, Vuosikokous Alli Brummer TAI Tenho Tiilikainen (Sopivat keskenään)
Alueseurakunnista pyydetään esityksiä edustajista xx.3.2017 mennessä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita lähetystyöryhmän esittämät henkilöt lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin,
2. valitsee kaksi edustajaa esitettyjen lisäksi Suomen Lähetysseuran
vuosikokoukseen,
3. valitsee edustajan Lähetysyhdistys Kylväjä vuosikokoukseen ja
4. valitsee edustajan Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen
vuosikokoukseen
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti
1. valita lähetystyöryhmän esittämät henkilöt lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin,
2. valita esitettyjen lisäksi Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Kaisa Rinteen,
Erkki Helmisen sekä varalle Kaisa Aarnion.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

14.2.2017

§

Sivu

39

51

39. TASAVERTAINEN AVIOLIITTOLAKI JA SEURAKUNNAN TILOJEN KÄYTTÖ
Uusi avioliittolaki astuu voimaan 1.3.2017 lukien ja se mahdollistaa avioliiton samaa
sukupuolta oleville pariskunnille. Kirkon piirissä asiassa on käyty tulevasta
avioliittolaista keskustelua puolesta ja vastaan. Kirkkolaki ja –järjestys useiden eri
selvitysten ja tulkintojen perusteella ovat tulevan lain kanssa ristiriidassa. Tuleva laki
katsoo myös samaa sukupuolta olevat tasavertaisiksi kumppaneiksi, kirkon järjestys
näkee puolestaan avioliiton miehen ja naisen väliseksi.
Maallisen lainsäädännön mukaan pappi voi vihkiä myös samaa sukupuolta olevan
pariskunnan, mutta nykyisen kirkon järjestyksen mukaan pappi toimii kirkon järjestystä
vastaan. Papiston toiminnan valvonta asiassa kuuluu kirkkoherralle, läänirovastille ja
viime kädessä piispalle.
Toisena tekijänä asiaan liittyy käytännön toimenpiteet, joka on joka tapauksessa
otettava huomioon 1.3.2017 lukien. Ne liittyvät yhtäältä seurakunnan
viranomaisvelvoitteisiin koskien avioliiton esteiden tutkintaa ja siitä seuraavia
toimenpiteitä. Samalla on huomioitava se, että avioliiton esteitä pyytäessään
pariskunnalla on mahdollisuus esittää toiveensa vanhan termin mukaisesti
”kirkkokuulutusta” ja seurakunnan esirukousta. Kirkkoherra on laatinut näistä liitteenä
olevan selvityksen, koska tällä hetkellä se kuuluu kirkkoherran tehtäviin.
Kolmantena tekijänä seurakunnan tilojen antaminen käyttöön mahdollista vihkimistä,
hääjuhlaa tai rukoushetkeä varten, josta kirkkojärjestyksessä todetaan, että kirkon
käytöstä päättävät kirkkoneuvosto ja kirkkoherra yhdessä (KJ 14: 2 §).
Kirkkoherra on selvityksessään tullut siihen tulokseen, että tässä vaiheessa
seurakunnan kirkkoja ei voi antaa samaa sukupuolta olevien avioliiton vihkimiseen.
Nykyisten kirkon säädösten mukaan se on kirkon vastaisen järjestyksen mukaan
toimimista.
Sen sijaan seurakunnan kirkkoja voidaan käyttää siviilivihkimisen jälkeen samaa
sukupuolta olevien avioparien rukoushetkien toimittamiseen, mikäli he sitä pyytävät.
Tämän lisäksi seurakunta voi antaa muita tiloja hääjuhlakäyttöön.
LIITTEET

25
26
27

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Maaliskuussa 2017 voimaan astuva avioliittolaki ja käytännön
toimet Lohjan seurakunnassa
Avioliittolaki 1.3.2017
a) Kirkkohallitus: Oikeudellinen selvitys avioliittolain muutoksen
seurauksista ja b) Piispainkokouksen selonteko avioliittolain
muutoksen johdosta

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

14.2.2017

§

Sivu

39

52

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää seuraavat asiat:
1. Merkitsee tiedoksi kirkkoherran laatiman asiakirjan: ”Maaliskuussa 2017
voimaan astuva avioliittolaki ja käytännön toimet Lohjan seurakunnassa”
2. Seurakunta ei anna kirkkoja tai muita tiloja samaa sukupuolta olevien
pariskuntien vihkitoimituksiin
3. Seurakunta antaa pyydettäessä kirkon käyttöön samaa sukupuolta oleville
aviopareille rukoushetkeä varten
4. Seurakunta pyydettäessä vuokraa hääjuhlia varten muita tiloja.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin.
Jäsen Birgitta Silvennoinen jätti tehtyyn päätökseen eriävän mielipiteen.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

14.2.2017

§

Sivu
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40. ALUENEUVOSTOJEN PÖYTÄKIRJAT
SAMMATIN ALUENEUVOSTO
Sammatin alueneuvoston pöytäkirja 1/2017 26.1.2017
LIITE 28
KARJALOHJAN ALUENEUVOSTO
Karjalohjan alueneuvoston pöytäkirja 7/2016 12.12.2017
Karjalohjan alueneuvoston pöytäkirja 1/2017 16.1.2017
LIITTEET 29-30
PUSULAN ALUENEUVOSTO
Pusulan alueneuvoston pöytäkirja 1/2017 18.1.2017
LIITE 31
NUMMEN ALUENEUVOSTO
Nummen alueneuvoston pöytäkirja 5/2017 17.11.2016
Nummen alueneuvoston pöytäkirja 1/2017 25.1.2017
LIITTEET 32-33
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä sekä Sammatin, Karjalohjan, Pusulan että Nummen
alueneuvostojen pöytäkirjat tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

LOHJAN SEURAKUNTA

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Kirkkoneuvosto

14.2.2017

§

Sivu

41

54

41. LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN
PÄÄTÖSLUETTELOT
42. ILMOITUSASIAT
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:






Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 19.1.2017
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedott
eet/hallintotiedotteet-2016/
Kirkkohallituksen yleiskirjeet 1-2
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A1
Päätökset luettavissa
http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet /KiT:n yleiskirjeet
Perheasian neuvottelukeskuksen johtokunnan pöytäkirja 1/2017 6.2.2017
Liite 34

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle.
43. MUUT ASIAT


Piispantarkastuksen 20.-26.3.2017 viikon ohjelma

Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle.

44. VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21.00.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa
Lohjalla ____________

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto
Virka-asema
__________________

