KARJALOHJAN ALUESEURAKUNTA
ALUENEUVOSTO 4/2021

PÖYTÄKIRJA
21.10.2021

Kokouspaikka ja aika

Karjalohjan seurakuntatalo 21.10.2021 klo 18.45

Osallistujat

Mikko Nieminen
puheenjohtaja
Timo Lounio
Rolf Oinonen
poissa
Teemu Savola
Antti Kähönen
Minna Lehtonen
Kaija Lehtonen
Kaisa Niskala
poissa
Liisa Mantere
Päivi Seger
Mikko Nieminen
sihteeri
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Mikko Nieminen
Pykälät 31-41
Hyväksyttiin
Päivi Seger ja Timo Lounio
Karjalohjan seurakuntatoimistossa torstaina 21.10.2021 heti
kokouksen jälkeen.

Pöytäkirjan nähtäväksi
Pöytäkirja on nähtävissä Karjalohjan alueseurakunnan
asettaminen
seurakuntatoimistossa 22.10.-1.11.2021
Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus
Mikko Nieminen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja on pidetty
yleisesti nähtävänä
seurakuntatoimiston
aukioloaikana

Mikko Nieminen
Pöytäkirjan pitäjä, sihteeri

Päivi Seger
Timo Lounio
Karjalohjan seurakuntatoimisto

Paikka ja pvm

Mikko Nieminen, aluepappi
Allekirjoitus ja virka-asema
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Esityslista
:

31§ Kokouksen avaus ja alkuhartaus
32§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
33§ Esityslistan hyväksyminen
34§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
35§ Lohjan seurakunnan vuokrattavissa olevien tilojen hintaja vuokrauskäytäntöjen uudistus
36§ Karjalohjan alueseurakunnan seurakuntatoimiston
aukioloaikojen sekä seurakuntasihteerin työaikojen muutos
37§ Karjalohjan kirkon alttaritekstiilien hankinta
38§ Muut asiat
39§ Ilmoitusasiat
40§ Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
41§ Valitusosoitus
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
ALN 31§

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
ALN 32§

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 14.10.2021.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Alueneuvoston päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
ALN 33§

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

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
ALN 34§

Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Esitetään vaihtuvan
järjestyksen mukaisesti Päivi Segeriä ja Timo Louniota. Pöytäkirja tarkastetaan
torstaina 21.10. heti kokouksen jälkeen.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

LOHJAN SEURAKUNNAN VUOKRATTAVISSA OLEVIEN TILOJEN HINTA- JA
VUOKRAUSKÄYTÄNTÖJEN UUDISTUS
ALN 35§

Keväällä 2021 esitelty, Lohjan seurakunnan vuokrattavissa olevien tilojen hinta- ja
vuokrauskäytäntöjen uudistus etenee (tilojen vuokraehdotus esityslistan liitteenä).
Alueneuvostoilta on pyydetty lausuntoa siitä, miten esimerkiksi Karjalohjan alueen
yhdistykset, järjestöt ja muut paikalliset toimijat voitaisiin ottaa parhaalla
mahdollisella tavalla huomioon uudistusta tehtäessä. Toisin sanoen: tarvitaanko
alueilla mahdollisuutta paikalliseen sopimiseen vai otetaanko uudet vuokrahinnat
käyttöön tasapuolisesti kaikkien kohdalla.
Puheenjohtajan esitys: Karjalohjan alueneuvosto keskustelee aiheesta ja antaa
lausunnon kirkkoneuvoston käsittelyä varten.
Alueneuvoston päätös: Alueneuvosto esittää, että Karjalohjan Eläkeläiset,
Karjalohjan Martat sekä Karjalohjan Kotiseutuyhdistys saisivat käyttää Karjalohjan
seurakuntataloa toimintaansa ilmaiseksi, yhteistyössä seurakunnan kanssa.
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KARJALOHJAN ALUESEURAKUNNAN SEURAKUNTATOIMISTON
AUKIOLOAIKOJEN SEKÄ SEURAKUNTASIHTEERIN TYÖAIKOJEN
MUUTOS
ALN 36§

Karjalohjan alueseurakunnan seurakuntasihteeri, Keijo Wigren, on työskennellyt
maanantaisin Karjalohjalla, tiistaisin Nummella, keskiviikkoisin Pusulassa ja
torstaisin Sammatissa seurakuntatoimistoissa. Ennen korona-aikaa asiakkaita kävi
harvakseltaan, harvoin Karjalohjalla ja Sammatissa ja 1-5 asiakasta Nummella ja
Pusulassa päivittäin. Tämän järjestelyn ja päivystysaikojen tarkoituksenmukaisuutta
ovat tarkastelleet yksissä tuumin kirkkoherra Juhani Korte, hallintojohtaja Tarja
Virtanen ja Keijo Wigren.
Alueseurakuntien päivystysten yhdistämistä samoille päiville on mainitun tarkastelun
pohjalta ehdotettu esimerkiksi niin, että Karjalohjan seurakuntatoimisto olisi auki
maanantaiaamupäivisin ja Sammatin vastaava maanantaina iltapäivällä; Nummen ja
Pusulan toimistot olisivat auki tiistaisin vastaavalla järjestelyllä. Myös muunlaiset
viikonpäiväyhdistelmät ovat mahdollisia. Nummen ja Pusulan osalta parhaat päivät
päivystykselle olisivat keskiviikko tai torstai. Ehdotuksen perusteella vapautuvalle
Keijo Wigrenin työajalle on tarvetta esimerkiksi Lohjan keskustassa, Laurinkadulla,
sijaitsevassa Lohjan seurakunnan seurakuntatoimistossa.
Puheenjohtajan esitys: Vaihtoehto a) Karjalohjan alueseurakunnan toimisto on
1.11.2021 eteenpäin avoinna tiistaiaamupäivisin kello 9-11.30. Vaihtoehto b)
Karjalohjan alueseurakunnan toimisto on 1.11.2021 eteenpäin avoinna
keskiviikkoaamupäivisin kello 9-11.30.
Alueneuvoston päätös: Vaihtoehto b) Karjalohjan alueseurakunnan toimisto on
1.11.2021 eteenpäin avoinna keskiviikkoaamupäivisin kello 9-11.30.

KARJALOHJAN KIRKON ALTTARITEKSTIILIEN HANKINTA
ALN 37§

Tekstiilitaiteilija Jaana Korte on toimittanut keväällä 2021 Karjalohjan kirkkoa varten
tilatun ensimmäisen, vihreän, alttaritekstiilin sekä pellavaiset liinat alttari- ja
apupöydälle. Tekstiilit siunattiin käyttöön sunnuntaina 26.9.2021, aluekappalainen
Mikko Niemisen virkaanasettamismessun yhteydessä. Tekstiilit ovat tyylikkäitä ja ne
istuvat kauniisti Karjalohjan kirkon alttarikokonaisuuteen.
Kirkkovuoden ajankohtien mukaisesti käytettävien punaisen, mustan, violetin ja
valkoisen alttaritekstiilin hankinnan pohdinta on nyt tullut ajankohtaiseksi. Jaana
Korte on ilmaissut kiinnostuksensa myös näiden tekstiilien suunnittelemiseen ja
toteuttamiseen.
Puheenjohtajan esitys: Tarkoituksenmukaisuusperiaatetta noudattaen Karjalohjan
alueneuvosto esittää myös punaisen, mustan, violetin ja valkoisen alttaritekstiilin
tilaamista Jaana Kortteelta niin, että vuosien 2022-2025 välisenä aikana toimitetaan
yksi alttaritekstiili vuodessa; aikataulusta on keskusteltu Jaana Kortteen kanssa ja se
sopii hänelle.
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Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan sillä lisäyksellä, että
noudatetaan samanlaista prosessia kuin ensimmäisen alttaritekstiilin kohdalla.
MUUT ASIAT
ALN 38§

Käsitellään muut asiat:

1.

Perinteinen vapaaehtoisten kiitosateria ajankohdaksi on ehdotettu joulukuun
ruuhkaisuuden takia tammikuun alkua, esimerkiksi loppiaista. Aterialle kokoontuvat
sekä Karjalohjan että Sammatin alueseurakuntien työntekijät, luottamushenkilöt ja
vapaaehtoiset. Paikkana on tilantarpeen vuoksi todennäköisesti Karjalohjan
seurakuntatalon sali.
Puheenjohtajan esitys: Vapaaehtoisten kiitosateria pidetään 6.1.2022 Karjalohjan
seurakuntatalolla kello 18.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

2.

Puheenjohtajan esitys: Sovitaan itsenäisyyspäivän järjestelyistä ja valitaan
seppelten laskijat.
Alueneuvoston päätös: Timo Lounio valittiin lipunkantajaksi. Mikko Piirtola, Päivi
Seger ja Mikael Lehtonen valittiin seppeleenlaskijoiksi. Jumalanpalveluksen ja
seppeltenlaskun jälkeen pidetään kirkkokahvit seurakuntatalolla. Karjalohjan
kotiseutuyhdistys järjestää juhlaan sopivaa ohjelmaa.

3.

Puheenjohtajan esitys: Karjalohjan kotiseutuyhdistyksen erinäisiä asioita, muun
muassa hautojen hoitokehotusasia.
Alueneuvoston päätös: Alueneuvosto esittää, että hautatoimi, Karjalohjan
kotiseutuyhdistyksen tekemän, kulttuurihistoriallisesti tärkeiden hautojen
luettelon pohjalta, tarkastelee etenkin hoitokehotuksen saaneiden hautojen
kunnostusta yhteistyössä paikallistoimijoiden kanssa (esimerkkinä Malmgrenin
sukuhauta).
Kotiseutuyhdistyksen Karjalohjan hautausmaasta suunnitteleman kirjasen osalta
alueneuvosto pyytää Kotiseutuyhdistystä toimittamaan tarkempaa tietoa hankkeesta.

4.

Haastattelutyöryhmien kokoonpano, kun alueseurakuntaan valitaan työntekijää.
Alueneuvoston päätös: Alueneuvosto esittää, että sillä tulee olla mahdollisuus
nimetä edustaja haastattelutyöryhmään, kun valitaan työntekijää
alueseurakunnan toimeen.

ILMOITUSASIAT
ALN 39§

Käsitellään ilmoitusasiat.
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SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
ALN 40§

Puheenjohtajan esitys: Karjalohjan alueneuvoston seuraava kokous pidetään
Sammatin seurakuntatalolla marraskuussa 2021 erikseen sovittavana ajankohtana.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.59.

VALITUSOSOITUS
ALN 41§

Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus.
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