KARJALOHJAN ALUESEURAKUNTA

PÖYTÄKIRJA

ALUENEUVOSTO 4/2022

18.8.2022

Kokouspaikka ja aika

Karjalohjan seurakuntatalolla torstaina 18.8.2022 klo 18.45.

Osallistujat

Mikko Nieminen
puheenjohtaja
Rolf Oinonen
Teemu Savola
Liisa Mantere
Päivi Seger
Kaija Lehtonen
varajäsen
Minna Lehtonen
Kaisa Niskala
Timo Lounio
Keijo Wigren
Pöytäkirjan pitäjä, sihteeri
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Poissa

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

Mikko Nieminen
Pykälät 32-41
Hyväksyttiin
Päivi Seger ja Liisa Mantere
Pöytäkirja tarkastetaan 18.8.2022 heti kokouksen jälkeen
Karjalohjan seurakuntatoimistossa.

Pöytäkirjan nähtäväksi
Pöytäkirja on nähtävissä Karjalohjan alueseurakunnan
asettaminen
seurakuntatoimistossa tarkastamisen jälkeen kymmenen päivän ajan.
Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus
Mikko Nieminen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja on pidetty
yleisesti nähtävänä
seurakuntatoimiston
aukioloaikana

Keijo Wigren
Sihteeri

Päivi Seger
Liisa Mantere
Karjalohjan seurakuntatoimisto

Paikka ja pvm

Mikko Nieminen, aluepappi
Allekirjoitus ja virka-asema
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Esityslista
32§ Kokouksen avaus ja alkuhartaus
33§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
34§ Esityslistan hyväksyminen
35§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
36§ Seurakuntavaalien asioita
37§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2023
38§ Muut asiat
39§ Ilmoitusasiat
40§ Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
41§ Valitusosoitus
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
ALN 32§

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
ALN 33§

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 11.8.2022.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
ALN 34§

Puheenjohtajan esitys: Hyväksytään alueneuvoston jäsenille toimitettu esityslista.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Muissa asioissa käsitellään
seurakuntalaisilta tulleita viestejä.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
ALN 35§

Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Esitetään vaihtuvan
järjestyksen mukaisesti Kaisa Niskalaa ja Liisa Manteretta. Pöytäkirja tarkastetaan
kokouksen jälkeen Karjalohjan seurakuntatoimistossa.
Alueneuvoston päätös: Valittiin Liisa Mantere ja Kaisa Niskalan poissa ollessa Päivi
Seger pöytäkirjan tarkastajiksi.

SEURAKUNTAVAALIEN ASIOITA
ALN 36§

Seurakuntavaalien ennakkoäänestyspäivät, -ajat ja -paikat, jos kohta myös varsinaisen
äänestyspäivän vastaavat tulee päättää alueseurakuntien osalta 14.9.2022 mennessä.
Lohjan seurakunnan vaalilautakunnan kokous pidetään 15.9.2022 ja lautakunta
määrää tuolloin muun muassa seuraavaa:
- määrätään äänestyspaikat ja vaalihuoneistot KVJ 2:22, 1 kohta
- päätetään minä kellonaikoina äänestys kussakin äänestyspaikassa tapahtuu; päätetään
siitä, ketkä vaalilautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä ovat kussakin äänestyspaikassa
mukana. KVJ 2:22, 1 kohta
Ennakkoäänestyksen järjestämiseksi on varattu aikaa tiistaista lauantaihin 8.12.11.2022
Ennakkoäänestyspäivien määräksi Karjalohjalla riittää aiempien vaalien perusteella
yksi.
Ennakkoäänestyspaikaksi sopii parhaiten seurakuntatalo eritoten tilojen
käytännöllisyyden ja vaalisalaisuuden säilymisen kannalta.
Karjalohjalla sijaitsevien Palvelukeskus Tupalan ja Ryhmäkoti Kotolan asukkaille on,
henkilökunnan kanssa sopien, järjestettävä mahdollisuus niin sanottuun
kotiäänestykseen. Tupalasta ja Kotolasta ehdotettiin ennakkoäänestyspäiväksi torstaita
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10.11.2022 niin, että äänestys tapahtuu klo 9.30-11, ensin Tupalassa ja sitten
Kotolassa (noin puoli tuntia äänestysaikaa kummassakin paikassa).
Puheenjohtajan esitys: Karjalohjan alueneuvosto ehdottaa, että Karjalohjan
alueseurakunnan alueen ennakkoäänestys seurakuntavaalien osalta järjestetään
torstaina 10.11.2022 klo 12-18 välisenä aikana Karjalohjan seurakuntatalossa.
Karjalohjan alueneuvosto ehdottaa myös, että Tupalassa ja Kotolassa järjestetään
mahdollisuus niin sanottuun kotiäänestykseen torstaina 10.11.2022 klo 9.30-11
välisenä aikana niin, että äänestys tapahtuu ensin Tupalassa ja sitten Kotolassa (noin
puoli tuntia äänestysaikaa kummassakin paikassa).
Karjalohjan alueneuvosto ehdottaa edelleen, että seurakuntavaalien varsinaisena
äänestyspäivänä, su 20.11.2022, äänestyspaikkana on Karjalohjan seurakuntatalo.
Kirkossa pidetään sanajumalanpalvelus alkaen klo 10. Äänestysaika on varsinaisena
vaalipäivänä klo 11-20.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023
ALN 37§

Puheenjohtajan esitys: Toimintasuunnitelma saadaan lähtemään neuvoston jäsenille
kommentointia, korjaus- ja muutosehdotuksia varten vasta 17.8.2022. Käydään
suunnitelma läpi kokouksessa. Alueneuvosto hyväksyy vuoden 2023
toimintasuunnitelman ja antaa aluekappalaiselle valtuudet tehdä siihen tarvittavia
muutoksia.
Alueneuvoston päätös: Aikataulullisista syistä johtuen toimintasuunnitelma ei ole
vielä valmis. Suunnitelmaluonnos lähetetään ensi viikolla jäsenille lausuntoa varten.
Sen jälkeen puheenjohtaja muokkaa suunnitelman lopulliseen muotoon ja lähettää sen
eteenpäin.

MUUT ASIAT
ALN 38§

Käsitellään muut asiat:
1. Lähimmäisen päivän messu
Sunnuntaina 11.9.2022 vietetään valtakunnallista Lähimmäisen päivää. Päivä on
lähimmäisyyden, toisen huomioimisen ja arkisen auttamisen juhlaa. Diakoni Pirjo
Kuntsi ehdotti käytännön syistä Karjalohjan ja Sammatin alueseurakuntien
yhteisen juhlamessun ja –ruokailun paikaksi Karjalohjan kirkkoa ja
seurakuntataloa. Sammatissa ei tällöin pidettäisi messua vaan sieltä järjestettäisiin
kuljetus Karjalohjalle ja takaisin. Touko-kesäkuun vaihteen sähköpostikyselyn
perusteella ehdotuksella oli alueneuvostojen tuki.
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Puheenjohtajan esitys: Lähimmäisen päivän 11.9.2022 juhlamessu ja –ruokailu
pidetään Karjalohjan kirkossa ja seurakuntatalolla. Sammatista järjestetään
kuljetus tilaisuuteen ja takaisin.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
2.

Karjalohjan ja Sammatin alueseurakuntien jumalanpalvelusten järjestys
Puheenjohtajan esitys: Karjalohjan ja Sammatin alueseurakuntien
pääjumalanpalvelusten kellonajat vaihtuvat vuoden 2023 alusta sovitusti päittäin
niin, että Karjalohjan jumalanpalvelus pidetään ensin. Sunnuntain
jumalanpalvelusten kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että Karjalohjan palvelus alkaa
klo 10 ja Sammatin klo 12. Tämä järjestys on voimassa vuosien 2023-2024 aikana.
Jumalanpalvelusten järjestystä ja kellonaikoja voidaan vuosien 2023-2024
kuluessa vaihtaa alueneuvostojen suostumuksella tilapäisesti myös toisin päin.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

3. Syksyn 2022 ohjelmaa
Puheenjohtajan esitys: Käydään suullisesti läpi Karjalohjan alueseurakunnan
ohjelmaa syksyn 2022 osalta. Pohditaan samalla vapaaehtoisten kiitosaterian
päivämäärää alkusyksylle.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Vapaaehtoisten
kiitosateria pidetään perjantaina 28.10.2022 klo 18.00. Syksyn ohjelma toteutetaan
vanhan kaavan mukaan. Karjalohjan alueseurakunta tulee yhdessä Sammatin
alueseurakunnan kanssa onnittelemaan Nummen alueseurakuntaa kirkon 200vuotisjuhlassa.
Karjalohjan alueseurakunta tulee myös osallistumaan Lohjan seurakunnan 700vuotisjuhlallisuuksiin ensi vuonna.
4. Syntymäpäivät
Ikäihmisiä muistetaan yhteisillä syntymäpäivillä, johon lähetetään kutsut.
5. Kesäretket
Kantalohjan järjestämälle kesäretkelle ei hyväksytty mukaan karjalohjalaista
seurakuntalaista. Lähtökohtaisesti retkien tulee olla avoimia kaikille
seurakuntalaisille. Puheenjohtaja selvittelee asiaa.
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6. Seurakuntavaaliehdokkaat
Uusien ehdokkaiden löytäminen seurakuntavaaleihin on hyvin haastavaa.
Kaikkien tulee aktivoitua ehdokkaiden löytämiseksi.
ILMOITUSASIAT
ALN 39§

Käsitellään ilmoitusasiat.
Ei ollut ilmoitusasioita.

SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
ALN 40§

Puheenjohtajan esitys: Karjalohjan alueneuvoston seuraava kokous Sammatin
seurakuntatalolla torstaina 6.10.2022.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.33.

VALITUSOSOITUS
ALN 41§

Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus.
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