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Kokouspaikka ja aika

Nummen seurakuntatalo torstai 26.11.2020 klo 17.30

Osallistujat

Erkki Kuusanmäki
Aarnio Kaisa
Hakola Satu
Lausteela Jorma
Malin Suvi
Niemimaa Juha
Salonen Irja
Päivi Silfverberg

Poissa

Muuta
Kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
Alkuhartaus
Asiat
Työjärjestyksen
hyväksyminen
Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjan
tarkastuspaikka ja – aika

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja
varajäsen

Forsström Pirjo-Leena
Huuhka-Tarkiainen Minna
Ravantti Kimmo
Särmäharju Juha
Kaisa Aarnio
sihteeri
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Erkki Kuusanmäki
Pykälä 22-35
Hyväksytään
Satu Hakola ja Irja Salonen
Nummen seurakuntatoimistossa puheenjohtajan määräämänä aikana.

Pöytäkirja on nähtävissä Nummen alueseurakunnan
Pöytäkirjan nähtäväksi
seurakuntatoimistossa 2.12. - 14.12.2020
asettaminen
Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus
Erkki Kuusanmäki
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja on pidetty
yleisesti nähtävänä
seurakuntatoimiston
aukioloaikana

Kaisa Aarnio
Pöytäkirjan pitäjä, sihteeri

Kimmo Ravantti
Juha Särmäharju
Nummen seurakuntatoimisto

Paikka ja pvm

Erkki Kuusanmäki, aluekappalainen
Allekirjoitus ja virka-asema
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Esityslista
22§ Kokouksen avaus ja alkuhartaus
23§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
24§ Esityslistan hyväksyminen
25§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
26§ Kokouksen sihteerin valinta
27§ Kolehtisuunnitelma 2021
28§ Kirkko 200 juhlavuoden valmistelut
29§ Veteraanikivi
30§ Nummen alueseurakunnan nimikkolähetti
31§ Hautainhoito, Nummen kirkkomaa
32§ Muut asiat
33§ Ilmoitusasiat
34§ Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
35§ Valitusosoitus
:
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
ALN 22§

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
ALN 23§

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 17.112020.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
ALN 24§

Puheenjohtajan esitys: Hyväksytään alueneuvoston jäsenille toimitettu esityslista.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
ALN 25§

Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Esitetään vaihtuvan
järjestyksen mukaisesti Kimmo Ravanttia ja Juha Särmäharjua. Pöytäkirja tarkastetaan
seurakuntatoimistossa puheenjohtajan määräämänä aikana.
Alueneuvoston päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Hakola ja Irja Salonen.
KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA

ALN 26§

Puheenjohtajan esitys: Valitaan Kaisa Aarnio kokouksen sihteeriksi.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

KOLEHTISUUNNITELMA 2021
ALN 27§

Puheenjohtajan esitys: Hyväksytään Nummen alueseurakunnan kolehtisuunnitelma
vuodelle 2021 (vapaissa vuoroissa huomioidaan mm. lähetyksen nimikkokohteet) ja
annetaan puheenjohtajalle valtuudet tehdä siihen tarpeellisia muutoksia.
Alueneuvoston päätös: Kolehtisuunnitelman vapaisiin vuoroihin sijoitetaan pari
kertaa vuodessa omat nimikkokohteemme: Open Doors ja Suomen Lähetysseuran
kautta tulevat Francistownin kummipäiväkoti Botswanassa ja tuleva stipendiaattimme,
teologian opiskelija Inocasio Cungi Domingos Angolassa sekä mahdollisesti myös
Inkerin kirkon vankilatyö. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

KIRKKO 200 JUHLAVUODEN VALMISTELUT
ALN 28§

1. Uusien kirkkotekstiilien hankinta
Puheenjohtajana kohdassa 1. toimi varapuheenjohtaja Juha Niemimaa
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Kirkon 200-vuotisjuhlaa on ehdotettu juhlistettavan mm. uusilla paramenteilla
(kirkkotekstiileillä). Erkki Kuusanmäki on alustavasti lupautunut suunnittelemaan
Nummen kirkon yhteyteen sopivat kirkkovuoden mukaiset paramenteissa käytettävät
symbolit. Paramenteista kyseeseen tulisivat lähinnä stolat, kirjaliinat ja mahdollisesti
myös antependiumit (kirkkovuoden mukaisissa väreissä). Käytännön toteutuksen
osalta yhteistyötä tehtäisiin kirkkotekstiileihin erikoistuneen ompelimon ’Atelje
Solemnis / Sacrum’ kanssa. Alustava kustannusarvio stolien ja kirjaliinojen osalta on
noin 2500 E. Kustannukset katetaan Nummen kirkolle juhlavuotta varten osoitetuista
lahjoitusvaroista.
Päätösehdotus: Alueseurakuntaan hankitaan uusia kirkkotekstiilejä juhlavuotta
varten. Erkki Kuusanmäki on alustavasti lupautunut suunnittelemaan tekstiilit, jotka
suunnitelmien pohjalta voidaan teettää yhteistyössä ’Atelje Solemnis / Sacrum’
kanssa. Kustannuksiin käytetään juhlavuoden lahjoitusvaroja.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
2. Juhlakirja Nummen kirkosta
Nummen kirkon 200-vuotishistoriasta ja siihen liittyen osin myös seurakunnan
vaiheista halutaan tehdä juhlakirja. Nummen kirkon juhlavuotta varten osoitetun
lahjoituksen ansiosta kirja voidaan teettää ammattilaisella. FM Sanna Luukkosella on
kokemusta erilaisten historiikkien teosta. Hän on alustavasti lupautunut tehtävään.
Puheenjohtajan esitys: Nummen kirkon, kirkkomaan ja osin seurakunnan vaiheista
on tarkoitus tehdä juhlakirja. Alueneuvosto ehdottaa juhlakirjan tekijäksi FM Sanna
Luukkosta. Työhön arvioidaan kuluvan 5-6 kk. Historian kirjoittajien palkkio on noin
3500 e + sotumaksut/kk. Lisäksi tulee painatuskustannukset. Kustannuksiin käytetään
juhlavuoden lahjoitusvaroja. Varojen lahjoittaja on vahvistanut, että lahjoitusvaroja
voidaan käyttää ko. tarkoitukseen, vaikka lahjakirjassa ei kirjahanketta ole erikseen
yksilöity.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Puheenjohtaja käy
tarkemman neuvottelun kirjan rakenteesta ja sisällöstä sekä hankkeeseen liittyvistä
kustannuksista.
3. Äänentoistolaitteiden uusiminen
Nummen kirkon äänentoistolaitteet on rakennettu kirkon kunnostuksen jälkeen noin
30 vuotta sitten. Laitteita on korjattu ja täydennetty vuosien varrella, mutta
edelleenkin kuuluvuus kirkkosalin eri osissa on varsin epätasainen, paikoitellen
heikko. Laitteet olisi syytä uusia. Äänentoistontekniikka on nykyisen laitteiston
rakentajan mukaan kehittynyt ratkaisevasti aiempaan verrattuna. Äänentoiston
uusimiseen on mahdollisuus käyttää myös kirkon juhlavuotta varten osoitettuja
lahjoitusvaroja.
Puheenjohtajan esitys: Ryhdytään tarpeen mukaisiin toimenpiteisiin äänentoiston
päivittämiseksi nykytekniikan mukaisesti. Kustannuksiin käytetään juhlavuoden
lahjoitusvaroja.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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VETERAANIKIVI
ALN 29§

Kansallisen veteraanipäivän (27.4.2020) vieton yhteydessä nousi Nummi-Pusulan
rintamaveteraanien, reserviläisten ja seurakunnan edustajien toimesta hanke
veteraanikiven saamiseksi Nummen ja Pusulan alueseurakuntien kirkkomaille tai
kirkkomaan välittömään läheisyyteen. Asiasta teki aloitteen Sotainvalidien
Veljesliiton Lohjan osaston pj. Olavi Leikola. Hanketyöryhmä, johon kuului
veteraanijärjestön, reserviläisten sekä seurakunnan edustajia (aluekappalaiset

Nummelta ja Pusulasta) on kokoontunut kaksi kertaa. Jälkimmäiseen kokoukseen
kutsuttiin myös hautaustoimen päällikkö Pekka Huttunen. Kivet on etsitty maastosta,
laatat on tarkoitus valaa vanhoista hylsyistä reserviläisjärjestön toimesta. Laattojen
valutyöstä tehtiin kilpailutus. Muistokivet on tarkoitus paljastaa jumalanpalveluksen
jälkeen 25.4.2021. Nummella kivi sijoitetaan Rauhanpolun ja kiviaidan väliselle
nurmelle lähelle sankarihaudoille johtavaa porttia. Laatan valaa Metallivalimo Arnie
Oy, muotin laatalle tekee WST Works ilman korvausta. Seurakunta tekee muistokiven
perustustyön. Laattaan tulee tammenlehvä sekä ehdotetaan seuraavaa tekstiä: 19391945 Veteraanien perintö. Itsenäinen isänmaa. Kiitollisuudella muistaen.
Nummilaiset.
Puheenjohtajan esitys: Alueneuvosto tukee ja seuraa veteraanikivihankeen
edistymistä sekä osallistuu laatan valmistuskustannuksiin (200 €).
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
NUMMEN ALUESEURAKUNNAN NIMIKKOLÄHETTI
ALN 30§

Nummen alueen nimikkotyön muuttumisen myötä Senegalissa Lähetysseura tarjoaa
meille nimikkokohteeksi teologian opiskelijan tukemista Angolassa. Vuotuinen
kustannus on 700 €
Puheenjohtajan esitys: Alueneuvosto esittää, että nimikkolähetiksi valitaan
Suomen lähetysseuran kautta angolalainen teologian kandidaatiksi opiskeleva
Inocasio Cungi Domingos. Tuen suuruus on 700 € vuodessa. Tuki kerätään
vapaaehtoisina kolehteina lähetyksen tilaisuuksissa ja osin jumalanpalvelusten
vapaissa kolehtivuoroissa.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

HAUTAINHOITO, NUMMEN KIRKKOMAA
ALN 31§

Seurakunnan hautaustoimi kysyy alueneuvoston mahdollista mielipidettä liittyen
Nummen hautausmaan osasto 4:ssä olevien hautojen hautainhoidon jatkuvuuteen.
Puheenjohtajan esitys: Alueneuvosto käy asiaa koskevan keskustelun.
Alueneuvoston päätös: Alueneuvosto toteaa, että alue tulisi historiallisista syistä
jättää ottamatta uudelleen käyttöön (alueella on entiset linjahaudat, joiden kohdalle on
vuoden 1927 lain jälkeen jatkettu varattomien vainajien hautausta) sekä pitää
seurakunnan toimesta hoidettuna. Mahdollisesta muistolaatasta sovitaan erikseen.

NUMMEN ALUESEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

ALUENEUVOSTO 3/2020

26.11.2020

MUUT ASIAT
ALN 32§

Käsitellään muut mahdolliset asiat
Ei ollut muita asioita.

ILMOITUSASIAT
ALN 33§

Käsitellään ilmoitusasiat
Ulkoalueen äänentoistolaitteiden hankinta
Alueneuvosto sai tiedoksi, että poikkeusolojen vuoksi on alueseurakuntaan hankittu
ulkokäyttöön tarkoitetut äänentoistolaitteet, jotta pystytään paremmin
hoitamaan ulkoilmatilaisuudet ja hartaudet kirkon rajoitetun käytön aikana.
Äänentoistolaitteet ovat käytössä myös muuhun ulkona tapahtuvaan toimintaan.
Hankintaan on voitu käyttää alueella poikkeusajan vuoksi käyttämättä jääneitä
toimintamäärärahoja sekä musiikki- että aluetyön osalta.
Hankinta on tehty yhteistyössä Sammatti / Karjalohjan alueseurakuntien kanssa
(aluekanttorit). Kilpailutuksen on hoitanut Ilkka Nyman.
Saukkolan toimitila
Saukkolan uusi toimitila, seurakuntakoti, on osoittautunut alueen seurakuntaelämän
kannalta toimivaksi ja tarpeelliseksi.

SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
ALN 34§

Puheenjohtajan esitys: Nummen alueneuvoston seuraava kokous pidetään erikseen
sovittavana ajankohtana.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.30

VALITUSOSOITUS
ALN 35§

Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus.
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