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Kokouspaikka ja aika

Sammatin seurakuntatalo 28.1.2021 klo 17.00

Osallistujat

Mikko Nieminen
puheenjohtaja
Teemu Savola
Minna Lehtonen
Kaisa Niskala
Liisa Mantere
Heljä Lampinen
varajäsen
Ilkka Nyman
kiinteistöpäällikkö
Risto Kuittinen
Erkki Helminen
Rolf Oinonen
Päivi Seger
Keijo Wigren
sihteeri
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Poissa

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

Mikko Nieminen
Pykälä 1-12
Hyväksyttiin
Liisa Mantere ja Teemu Savola
Sammatin seurakuntatoimistossa torstaina 28.1.2021 heti kokouksen
jälkeen.

Pöytäkirjan nähtäväksi
Pöytäkirja on nähtävissä Karjalohjan alueseurakunnan
asettaminen
seurakuntatoimistossa 29.1. - 8.2.2021
Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus
Mikko Nieminen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja on pidetty
yleisesti nähtävänä
seurakuntatoimiston
aukioloaikana

Keijo Wigren
Pöytäkirjan pitäjä, sihteeri

Liisa Mantere
Teemu Savola
Karjalohjan seurakuntatoimisto

Paikka ja pvm

Mikko Nieminen, aluepappi
Allekirjoitus ja virka-asema
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Esityslista
:

1§ Kokouksen avaus ja alkuhartaus
2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Esityslistan hyväksyminen
4§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
5§ Karjalohjan alueseurakunnan toimintakertomus
vuodelta 2020
6§ Tulevaisuustyöryhmän lausuntopyyntö
7§ Adressien hankinta
8§ Kuusian tallin hankinta
9§ Muut asiat
1. Karjalohjan alueneuvoston jäsenen ja varajäsenen
valinta
2. Yhteisötyön toimikunnan jäsenen valinta
10§ Ilmoitusasiat
11§ Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
12§ Valitusosoitus
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
ALN 1§

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
ALN 2§

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 21.1.2021.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Alueneuvoston päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
ALN 3§

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

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
ALN 4§

Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Esitetään vaihtuvan
järjestyksen mukaisesti Erkki Helmistä ja Rolf Oinosta. Pöytäkirja tarkastetaan
torstaina 28.1. heti kokouksen jälkeen.
Alueneuvoston päätös: Valitaan Liisa Mantere ja Teemu Savola pöytäkirjan
tarkastjiksi.

KARJALOHJAN ALUESEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
ALN 5§

Puheenjohtajan esitys: Hyväksytään Karjalohjan alueseurakunnan toimintakertomus
vuodelta 2020 ja annetaan puheenjohtajalle valtuudet tehdä siihen tarpeellisia
muutoksia. Toimintakertomus jaetaan kokouksessa.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

TULEVAISUUSTYÖRYHMÄN LAUSUNTOPYYNTÖ
ALN 6§

Ote KN:n kokouksesta:
§ 223 Tulevaisuustyöryhmän lausuntopyyntö
Tulevaisuustyöryhmä kokouksessa 19.11.2020 käsiteltiin talous- ja sen hetkistä
koronatilannetta. Vuoden 2021 talousarvio on vahvasti alijäämäinen ja sen
seurauksena on syytä miettiä useita eri toimenpiteitä niin pitkällä kuin lyhyellä
aikavälillä taloudellisen tilanteen tasapainottamiseksi.
Kalvosarja: Luonnos_Tiekartta_vuoden_2021_talouarvion-perusteella sisältää
itsessään toimeksiannon. Kalvosarja on käyty lävitse johtavien työntekijöiden
neuvotteluissa. Käsittelyn ja valmistelun kannalta luottamushenkilöiden ja
johtavien työntekijöiden yhteistyöllä ja valmistelulla tulee olemaan keskeinen
merkitys.
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Esitys: Kirkkoneuvosto pyytää alueneuvostoilta lausuntoa liitteenä olevan
kalvosarjan perusteella.
Lohjan seurakunnan kirkkoneuvosto pyytää siis alueneuvoston lausuntoa liitteenä
olevan kalvosarjan perusteella. Kysymykset ovat:
1) Kolme tulevaisuuden kannalta luovuttamatonta asiaa tai toimintaa?
2) Kolme sellaista asiaa tai toimintaa, josta voimme kivuttomasti tiimissä luopua!
3) Kolme asiaa toimintaa, jotka vaativat työtä ja kipua luopuaksemme
4) Stressitestiskenaario: vuonna 2025/2026 omassa tiimissäsi on noin 10 %
vähemmän väkeä, miten rakennat onnistumissuunnitelman?
Puheenjohtajan esitys: Alueneuvosto keskustelee ja vastaa alustavasti esitettyihin
kysymyksiin ja valmistautuu keskustelun jatkamiseen.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kysymyksiin vastataan
seuraavasti:
1) Jumalanpalveluselämä kirkkokahveineen ja toimitukset ja niiden järjestämisen
mahdollistavat, hyvin hoidetut kiinteistöt ja alueet.
Kyläläisten mukanaolo toiminnassa (seurakuntaa ei ole ilman seurakuntalaisia).
Eri-ikäisten ihmisten kohtaamisen mahdollistaminen (saunaillat, laavut,
hiljentymis- ja musiikki-illat, soppakirkot).
2) Kiinteistöjen tarvetta tulisi tarkastella kriittisesti.
3) On jo luovuttu paljosta, tähän ei tullut ehdotuksia.
4) Valmius kulkea kahden alueen välillä (on tietysti jo nyt käytössä muiden paitsi
suntioiden osalta). Vapaaehtoistyö (onko vapaaehtoisia ja missä määrin heidän
työpanostaan voi hyödyntää).
Alueseurakuntien yhteinen seurakuntatoimisto?
ADRESSIEN HANKINTA
ALN 7§

ALN 27§ Karjalohjan alueseurakunnan adressit ovat sisällöltään vanhentuneet ja on
tullut tarve hankkia uusia adresseja. Adresseja myydään tällä hetkellä 5-10 kpl
vuodessa, joten voisi olla paikallaan hankkia 100 adressia.
Puheenjohtajan esitys: Päätetään uusien adressien hankkimisesta Karjalohjan
alueseurakunnalle. Jos adresseja hankitaan, tulisi myös päättää adressien myyntihinta.
Alueneuvoston päätös: Tilataan 100 kpl adresseja. Seuraavassa kokouksessa
käsitellään hankinnan yksityiskohdat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Puheenjohtaja on laittanut Vartevan painotaloon adressitarjouspyynnön: "Joka
tapauksessa haluaisin tarjouksen A5-kokoisesta adressista Karjalohjan alueseurakuntaa
varten. Olette aikaisemmin tehneet meille mainitun kokoisia adresseja, joiden kannessa
on kesäinen kuva Karjalohjan kirkosta, sisäsivulla säkeistö virrestä 517 ja tilat muistoa
kunnioittaneiden nimille."
Hän sai vastauksen: Meillä on meneillään kampanja A5 kokoisista adresseista,
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joten tarjouksemme mukaan hinta 100 kpl:lle on nyt 320,-. Hinta sisältää alv 24 %, sekä
rahtivapaan toimituksen. Puheenjohtaja on varmistanut, että tarjous on toistaiseksi
voimassa ja ainakin kokoukseen asti.
Puheenjohtajan esitys: Hankitaan adressit oheisen tarjouspyynnön mukaisesti.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Tilataan virrenvärssyllä 25
kpl ja runotekstillä 25 kpl ja 50 kpl ilman tekstiä. Puheenjohtajalle annettiin valtuudet
päättää adresseihin tulevat tekstit.
KUUSIAN TALLIN HANKINTA
ALN 8§

ALN 29§ Karjalohjalla, osoitteessa Kuusiantie 145 sijaitseva Toivo ja Rauha -talo on
myynnissä. Sen pihapiirissä sijaitsee Karjalohjan viimeinen kirkkotalli, niin sanottu
Kuusian talli. Talli on eriytetty ainakin toistaiseksi muun kiinteistön myynnistä
ajatuksella, että seurakunta - yhteistyössä muiden paikallistoimijoiden kanssa saattaisi olla kiinnostunut sen hankkimisesta. Tieto mahdollisuudesta tallin
hankkimiseksi on Karjalohjan kotiseutuyhdistyksen välittämä, Päivi Segerin toimesta.
Risto Kuittiselta on saatu tarkennus talliasiaan:
"Kiitos, kun otat asian esille alueneuvostossa. Kotiseutuyhdistys voi olla
mukana hankkeessa ja katsotaan, mitä voimme yhdessä tehdä. Länsi-Uudenmaan
museo pitää hanketta merkittävänä. Kirkkotalli on Kuusian kylän talli, jota
viimeksi käytti ainakin Uudentalon väki. Tämän vuoksi enoni Väinö Linden
siirrätti sen Kuusialle tuolloin omistamansa Vanhantalon pihapiiriin."
Puheenjohtajan esitys: Keskustellaan tallin hankkimiseen liittyvistä yksityiskohdista,
muun muassa varainhankinnasta, tallin mahdollisesta uudesta, Karjalohjan kirkon
läheisyyteen asettuvasta sijaintipaikasta, sekä hankkeen esittämisestä
kirkkoneuvostolle.
Alueneuvoston päätös: Kutsutaan Risto Kuittinen ja kiinteistöpäällikkö Ilkka Nyman
seuraavaan kokoukseen, jossa asian käsittely jatkuu. Kaisa Niskala selvittää
testamenttirahastojen säännöt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Puheenjohtajan esitys: Alueneuvosto kuulee Risto Kuittista ja kiinteistöpäällikkö
Ilkka Nymania Kuusian kylän tallia koskevassa asiassa, käy asiassa keskustelun ja tekee
asiassa esityksen / päätöksen.
Alueneuvoston päätös: Heikki Sario on ilmoittanut lahjoittavansa kyseisen tallin
seurakunnalle. Kirkkotallin siirto on mahdollinen. Tarvitaan muutamia uusia hirsiä ja
pitää korjata ovia ja tehdä uusi katto. Siirrosta on tehty suullinen tarjous 5000,00 €.
Lisäksi kustannuksia aiheuttavat perustusten teko, katon uusiminen ja ovien korjaus.
Talli on rakennettu 1800-luvun loppupuolella.
Alustavana ideana Liisa Mantere esitti, että tilaa voisi käyttää kesäkahvilana. Paikkana
olisi mahdollisesti alue lähellä vanhaa ruumishuonetta.
Kiinteistöpäällikkö kertoi, että seurakunnalla on 140 kiinteistöä ja kiinteistöjen
lisääminen tiukassa taloudellisessa tilanteessa ei järkevää. Jatkossa joudutaan
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todennäköisesti luopumaan vielä useista kiinteistöistä. Kustannukset lisääntyisivät,
koska tila tulisi olemaan vajaakäytöllä ja tulot eivät vastaisi kiinteistömenoja.
Jos päädyttäisiin myönteiseen päätökseen, kestää lupaprosessi kiinteistöpäällikön
mukaan joka tapauksessa vähintään 1½ vuotta.
Kaisa Niskala kertoi, että testamenttilahjoitusvarat on kohdennettu kirkon
kunnostukseen eikä niitä voida käyttää tähän tarkoitukseen.
Asian selvittämistä jatketaan ja mietitään sitä, miten alueseurakunta voisi olla muuten
mukana hankkeessa, jos talli siirretään johonkin muualle kuin seurakunnan maalle.
Seurakunta ei siis ota vastuuta rakennuksesta, vaan seurakunta voisi ehkä muutoin voi
olla mukana taloudellisesti tukemassa tätä hanketta.
ALN 9§

Käsitellään muut asiat
1. Karjalohjan alueneuvoston jäsenen ja varajäsenen valinta
Alueneuvoston jäsen Jyrki Mäntyvaara on muuttanut Ouluun 18.12.2020. Hänen
nykyinen sijaisensa Teemu Savola on antanut suostumuksensa siihen, että hänet
valittaisiin alueneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Jyrkin jälkeen.
Teemu Savola on ollut Jyrki Mäntyvaaran varajäsen Karjalohjan alueneuvostossa.
Kun Teemu Savola valitaan alueneuvoston varsinaiseksi jäseneksi tulee hänen
tilalleen valita uusi varajäsen.
Puheenjohtajan esitys: Esitetään kirkkovaltuustolle, että Teemu Savola valitaan
Karjalohjan alueneuvoston varsinaiseksi jäseneksi. Lisäksi esitetään, että Teemu
Savolalle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Alueneuvoston päätös: Kirkkovaltuusto on jo valinnut Teemu Savolan
Karjalohjan alueneuvoston varsinaiseksi jäseneksi ja Antti Kähösen hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen, joten asia on loppuun käsitelty.
2. Yhteisötyön toimikunnan jäsenen valinta
Alueneuvoston jäsen Jyrki Mäntyvaara on muuttanut Ouluun 18.12.2020. Hänen
tilalleen Lohjan seurakunnan yhteisötyön toimikunnan jäseneksi tulee valita uusi
henkilö.
Heljä Lampinen, joka on ollut Jyrki Mäntyvaaran varajäsen tässä toimikunnassa, ei
ole halukas siirtymään varsinaiseksi jäseneksi, vaan haluaa jatkaa varajäsenenä.
Puheenjohtajan esitys: Esitetään kirkkovaltuustolle, että valitaan uusi
yhteisötyön toimikunnan jäsen.
Alueneuvoston päätös: Esitetään kirkkovaltuustolle, että Teemu Savola valitaan
yhteisötyön toimikunnan jäseneksi.

ILMOITUSASIAT
ALN 10§

Käsitellään ilmoitusasiat.
Luiskan rakentaminen Karjalohjan kirkon pääportaiden yhteyteen
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Kiinteistöpäällikkö esitteli kirkon pääportaiden rakentamissuunnitelman.
Lupamenettely on käynnissä. Invaluiska rakennetaan portaiden vasemmalle puolelle.
SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
ALN 11§

Puheenjohtajan esitys: Karjalohjan alueneuvoston seuraava kokous pidetään
Karjalohjan seurakuntatalolla maaliskuussa 2021 erikseen sovittavana ajankohtana.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.41.

VALITUSOSOITUS
ALN 12§

Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus.
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