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Kokouspaikka ja aika

Karjalohjan seurakuntatalo Lasikirkko 6.3.2019 klo 17.00

Osallistujat

Heikki Marjanen
puheenjohtaja
Erkki Helminen
Rolf Oinonen
Minna Lehtonen
Jyrki Mäntyvaara
Liisa Mantere
Ritva Piira
varajäsen
Heljä Lampinen
varajäsen
Päivi Seger
Kaisa Niskala
varapuheenjohtaja
Keijo Wigren
sihteeri
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Heikki Marjanen
Pykälä 14-22
Hyväksytään
Jyrki Mäntyvaara ja Minna Lehtonen
Karjalohjan seurakuntatoimistossa keskiviikkona 6.3.2019 heti
kokouksen jälkeen.

Pöytäkirjan nähtäväksi
Pöytäkirja on nähtävissä Karjalohjan alueseurakunnan
asettaminen
seurakuntatoimistossa 12.- 22.3.2019
Pöytäkirjan allekirjoitus ja
varmennus
Heikki Marjanen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja on pidetty
yleisesti nähtävänä
seurakuntatoimiston
aukioloaikana

Keijo Wigren
Pöytäkirjan pitäjä, sihteeri

Jyrki Mäntyvaara
Minna Lehtonen
Karjalohjan seurakuntatoimisto

Paikka ja pvm

Heikki Marjanen, aluepappi
Allekirjoitus ja virka-asema
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Esityslista
14§ Kokouksen avaus ja alkuhartaus
15§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
16§ Esityslistan hyväksyminen
17§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
18§ Annikki Lehtosen testamenttirahaston varojen käyttö
19§ Muut asiat
20§ Ilmoitusasiat
21§ Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
22§ Valitusosoitus
:
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
ALN 14§

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja Erkki Helminen piti alkuhartauden. Laulettiin virsi
916.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
ALN 15§

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 28.2.2019.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
ALN 16§

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

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
ALN 17§

Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Esitetään vaihtuvan
järjestyksen mukaisesti Jyrki Mäntyvaaraa ja Minna Lehtosta. Pöytäkirja tarkastetaan
heti kokouksen jälkeen.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

ANNIKKI LEHTOSEN TESTAMENTTIRAHASTON VAROJEN KÄYTTÖ
ALN 18§

Rahaston varat on testamentin mukaan tarkoitettu käytettäväksi seurakunnan diakoniatyötä varten Karjalohjan alueella. Lahjoittajan omaisten mukaan varojen
kohdentaminen etenkin vanhustyöhön olisi lahjoittajan tahdon mukaista.
Nyt asia on valmisteltu ja esitys testamentin varojen käytöstä on valmistunut.
ja menee Karjalohjan alueneuvoston päätöksellä seuraavaan kirkkoneuvoston (ja
tarvittaessa edelleen valtuustoon) päätettäväksi:
Annikki Lehtonen testamenttasi omaisuudestaan 27 000 € Karjalohjan alueseurakunnan alueen ikäihmisten auttamiseen. Hallintojohtaja Tarja Virtanen on keskustellut
perikunnan edustajien kanssa ja ehdotti, että varoja käytetään ikäihmisten tukemiseen
seurakuntatoimintaan osallistumisessa. Säännöllisestä toiminnasta messu, seniorikerho
ja diakoniaruokailu ovat toimintoja, joissa osallistujina on merkittävä määrä ikäihmisiä. Yksittäisiä kuljetustarpeita ovat myös ikäihmisille mahdollisesti järjestettävä
virkistysretki sekä mahdollinen sururyhmään osallistuminen, kauneimmat joululaulut
sekä muut erilliset tapahtumat.
Kyseisen testamenttilahjoituksen toteuttamiseksi on diakoni Karinto pyytänyt kolmelta taksiyrittäjältä; Lähitaksilta, Taksiline Koskiselta ja Sammatin Taksipalveluilta
tarjouksen ikäihmisten kuljettamisesta sunnuntaisin messuun Karjalohjan kirkkoon
sekä kolme kertaa kuukaudessa seniorikerhoon ja diakoniaruokailuun Karjalohjan
Lasikirkkoon. Tarjouspyyntö sisältää kyytitilaukset, reittisuunnitelmat ja kyydin
toteutuksen.
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Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä kaksi, Lähitaksi ilmoitti, että ei kykene hoitamaan ko. kuljetuksia. Sammatin Taksipalvelun tarjouksessa edestakaiset matkat sekä
sunnuntaina että arkipäivänä ovat 100 € vuodelle 2019. Taksiline Koskisen tarjouksessa sunnuntaipäivien kuljetuksen hinta on 330 €/edestakaiset matkat ja arkipäivältä
240€/edestakaiset matkat.
• Sunnuntain jumalanpalvelus kyydityksiä on vuonna 2019 huhti-joulukuussa 32
kyytiä ja vuonna 2020 yhteensä 52 kyytiä.
• Seniorikerhoja ja ruokailuja vuonna 2019 huhti -joulukuussa 18 ja vuonna
2020 yhteensä 27 kyytiä.
Kustannusarvio tarjouksen perusteella on Sammatin Taksipalvelulla vuosille 2019 ja
2020 yhteensä 12.900 € (5000 € ja 7900 €).
Taksiline Koskisen tarjous vuodelle 2019 on 14.880 € ja vuodelle 2020 yhteensä
26.070 €.
Sammatin Taksipalvelulla on käytettävissä 2 kuljettajaa ajoihin 8 -paikkaisella autolla,
jossa astinlauta helpottamassa autoon nousua. Autossa on suuri tavaratila, johon
mahtuu useampi liikkumisenapuväline esim. rollaattori. Auto ei ole inva-auto.
Pyörätuoli mahtuu mukaan, mutta asiakkaan on kyettävä siirtymään autoon tuolista.
Taksiline Koskisen kalustoon kuuluu monia autoja, mm. inva-auto.
Toteutus:
Tiedotetaan lehdessä ja nettisivuilla kyytipalvelun alkamisesta heti ja viikottain
lehdessä.
Kyytiä tarvitseva seurakuntalainen soittaa viimeistään torstaina klo 16 mennessä
taksiyrittäjälle ja tilaa kuljetuksen sunnuntaihin ja/tai tiistain tapahtumiin.
Taksiyrittäjä laskuttaa toteutuneet kyydit kuukausittain ja toimittaa kyytitiedot
seurakunnalle.
Tarkistetaan marras-joulukuussa kyytien toteutunut tarve ja sopimuksen mahdollinen
jatko seuraavalle vuodelle.
Diakoni Riikka Karinto esitteli asian.
Puheenjohtajan esitys: Ikäihmisten kuljetuspalvelu messuun, seniorikerhoon ja diakoniaruokailuun osallistumiseen hankitaan Sammatin Taksipalvelulta vuosien 2019 ja
2020 ajaksi. Virkistysretken ja sururyhmään kuljetukseen pyydetään tarjous erikseen.
Karjalohjan alueneuvosto puoltaa laadittua suunnitelmaa Annikki Lehtosen testamentin varojen käytöstä ja lähettää esityksen edelleen kirkkoneuvostoon (ja tarvittaessa
kirkkovaltuuston päätettäväksi).
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Päivi Seger on ilmoittanut
kirjallisesti kannattavansa esitystä. Elokuun loppuun saakka seurataan toiminnan
käynnistämistä ja sen jälkeen tarvittaessa selvennetään lehti- ja muuta ilmoittelua,
mikäli näyttää siltä, että testamentin perusajatus ei toteudu.
Diakonilla on vapaat kädet suunnitella muita ikäihmisten kuljetustarpeita.
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MUUT ASIAT
ALN 19 §

Käsitellään muut mahdolliset asiat
Kevätretki Pappilanniemeen
Puheenjohtajan esitys: Rolf Oinosen toukokuussa johtamalle kevätretkelle kutsutaan
Lohjan kirkkovaltuuston jäsenet.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Kaideasia
Puheenjohtajan esitys: Karjalohjan alueneuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että
Kirkon pääovesta vasemmalle johtavien portaiden alapäähän vinosti parkkipaikalle
päin tarvitaan n. 5 metrin lisäkaide.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Kirkkotekstiiliasia
Puheenjohtajan esitys: Karjalohjan alueneuvosto nimeää kolmihenkisen suunnitteluryhmän kirkkotekstiilien hankintaa varten. Aluepappi on yhteydessä kiinteistöpäällikköön tarkempien ohjeiden saamiseksi.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

ILMOITUSASIAT
ALN 20§

Käsitellään ilmoitusasiat
Ei ollut ilmoitusasioita

SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
ALN 21§

Puheenjohtajan esitys: Karjalohjan alueneuvoston seuraava kokous pidetään
Karjalohjan seurakuntatalolla keskiviikkona 20.3.2019 klo 17.00.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

VALITUSOSOITUS
ALN 22§

Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus.

