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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
ALN 36 §

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja piti alkuhartauden.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
ALN 37 §

Kokouskutsu on lähetetty alueneuvoston jäsenille 4.9.2017.
Puheenjohtajan esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Alueneuvoston päätös: Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
ALN 38 §

Puheenjohtajan esitys: Hyväksytään alueneuvoston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
ALN39 §

Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Esitetään vaihtuvan järjestyksen mukaisesti Suvi Malinia ja Satu Hakolaa. Pöytäkirja tarkastetaan sopimuksen mukaan.
Alueneuvoston päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Satu Hakola ja Pirjo Saukkolin.

KOKOUKSEN / ALUENEUVOSTON SIHTEERIN VALINTA
ALN 40 §

Puheenjohtajan esitys: Kokouksen sihteeriksi valitaan Keijo Wigrenin poissa ollessa alueneuvoston jäsen.
Alueneuvoston päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Kaisa Aarnio.

TOIMINTASUUNNITELMA SYKSY 2017
ALN 41 §
Puheenjohtajan esitys: Tarkastetaan syyskauden (syys-lokakuu) toimintasuunnitelma ja ohjelma (Liite 1.) sekä keskustellaan Köbanian ystävyysseurakunnan edustajien vierailusta sadonkorjuun kiitosmessussa, itsenäisyyspäivästä sekä tammikuun 2018, erityisesti Loppiaisen
ajasta.
Alueneuvoston päätös: Tarkastettiin syyskauden ohjelma ja hyväksyttiin se.
VASTUURYHMIEN ASIAT JA ESITYKSET (diakonia, lähetys, jumalanpalvelus & musiikki,
ALN 42 §
kasvatus, jne.)
Puheenjohtajan esitys: Esitellään vastuuryhmien asiat:
Jumalanpalvelus- ja musiikkivastuuryhmä: Sillan siunaaminen keväällä 2018 superviikonlopun yhteydessä.
Alueneuvoston päätös: Tilaisuuden suunnittelua jatketaan yhdessä aluetoimikunnan, kaupungin, Marttojen ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Asia on esillä seuraavan kerran kevään toimintasuunnitelmaa hyväksyttäessä.
Diakonian vastuuryhmä: ei esityksiä
Alueneuvoston päätös:
Pöytäkirjan tarkastajat

Päätöksen toimeenpano

Nummen alueseurakunta, alueneuvosto 11.9.2017

PÖYTÄKIRJA

4.

Lähetyksen vastuuryhmä; Lähetystyön vastuuryhmä on kokouksessa käsitellyt Num-

men lähetyskohteen valintaa ja esittää uudeksi lähetystyön tukikohteeksi Suomen Lähetysseuran ehdottamaa oppilaitostyön vahvistamista Windhoekissa Namibiassa (kuvaus liitteenä). Oppilaitostyötä tuetaan talousarviovaroin ja vapaaehtoisin kolehdein.
Tavoitteena uuden kohteen myötä lisätä nuorten kiinnostusta lähetystyötä kohtaan.
(Liite 2.)
Alueneuvoston päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.
Kasvatuksen vastuuryhmä; ei esityksiä.
Alueneuvoston päätös
MUUT ASIAT
ALN 43 §
Kesä 2017
Nummen kirkko toimi tiekirkkona kesällä 2017. Kesän toiminta.
Puheenjohtajan esitys: Alueneuvosto keskustelee saaduista kokemuksista ja -palautteista.
Alueneuvoston päätös: Tiekirkossa vieraili 158 henkilöä yhdeksän viikon aikana. Hirvimiesten majalla, Iloitussa ja Paimentenkirkon kesäkirkoissa oli läsnä ilahduttava määrä kirkkovieraita.
Valaistu ilmoitustaulu
Kiinteistöpäällikkö Sakari Jaakkola on ilmoittanut Nummen uudesta valaistusta ilmoitustaulusta. samanlainen on mm. Sammatin kirkon edustalla.
Puheenjohtajan esitys: Keskustellaan ilmoitustaulun paikasta.
Alueneuvoston päätös: Päätettiin sijoittaa uusi ilmoitustaulu nykyistä ilmoitustaulua lähes
vastapäätä, koivun ja tien väliin. Selvitetään nykyisen taulun siirtämismahdollisuutta yläparkkipaikan puoleisen portin pieleen.
Lohjan seurakunnan johtosääntöuudistus
Kirkkoherra Juhani Korte on valmistellut Lohjan seurakunnan johtosääntöuudistusta.
Puheenjohtajan esitys: Alueneuvosto tutustuu huolellisesti ehdotettuihin johtosääntöjen (Liite 3. ja 4.) muutosesityksiin ja keskustelee mahdollisten muutosten vaikutuksesta alueseurakunnan toimintaan.
Alueneuvoston päätös: Alueneuvosto kokoontuu käsittelemään asiaa 4.10. klo 17.30.
Yhteinen kokous yhdessä Pusulan alueneuvoston kanssa.
Johtosääntöuudistus koskettaa erityisesti Nummen ja Pusulan alueseurakuntia niiden toiminnan laajuuden vuoksi. Siksi olisi tarpeellista yhdessä pohtia mahdollisten muutosten vaikutuksia.
Puheenjohtajan esitys: Nummen alueneuvosto kokoontuu 5.10.2017 klo 18 Karisjärven koululle yhdessä Pusulan alueneuvoston kanssa keskustelemaan johtosääntöuudistuksen vaikutuksista.
Alueneuvoston päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.
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Alueneuvoston pöytäkirjojen julkistaminen
Länsi-Uusimaa -lehden toimittaja Erja Hinkkanen on lähestynyt kirkkoherra Juhani Kortetta
kysymyksellä, voitaisiinko myös alueneuvostojen pöytäkirjat julkistaa samalla periaatteella
kuin kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjat.
Puheenjohtajan esitys: Alueneuvosto keskustelee pöytäkirjojen julkistamisesta ja siihen liittyvistä seikoista ja mahdollisista muutoksista pöytäkirjoissa.
Alueneuvoston päätös: Päätettiin, että Nummen alueneuvoston kokousten pöytäkirjat voidaan julkistaa seurakunnan käytänteiden mukaisesti alkaen 11.9.2017.
EU:n tietosuojadirektiivin aiheuttamat muutokset toimintakulttuurissa
25.5.2018 astuu voimaan koko EU:n alueen kattava tietosuojadirektiivi L119/33. Direktiiviä
täydentävän kansallisen lainsäädännön laatiminen on kesken.
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 6/2017 (liite 5) antaa ohjeita varautumisesta direktiivin voimaan tuloon. Tällä hetkellä voimassa olevan tietosuojalain määräykset täsmentyvät ja uutena
asioina tulevat rekisteröidyn henkilön uudet oikeudet (oikeus tulla unohdetuksi, oikeus siirtää
tiedot järjestelmästä toiseen, oikeus kieltää tietojen käsittely ja oikeus saada tietoa tietoturvaloukkauksista). Rekisterinpitäjälle tulee velvollisuus osoittaa toimintansa olevan tietoturvasääntelyn mukaista (osoitusvelvollisuus). Lisäksi viranomaiselle tulee velvollisuus asettaa
yksin tai yhdessä toisten viranomaisten kanssa tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavalla tulee
olla paitsi riittävät tiedot alasta, myös riippumaton asema suorittaessaan tietosuojavastaavan
tehtäviä.
Yleiskirjeen suosituksen mukaisesti on tehtävä ensin selvitys nykytilasta ja tämän perusteella
kuvata tietovirtojen prosessit, jolloin tulee mahdolliseksi tehdä riskianalyysi ja tunnistaa kehittämistä vaativat kohdat. Kaikki työalat on käytävä läpi ja tarkastettava tietojen keräämisen oikeutus, tarkoitussidonnaisuus, säilytys- ja käsittelytavat, säilytysajat.
Puheenjohtajan esitys: Alueneuvosto keskustelee tietosuojadirektiivin vaikutuksesta Nummen alueseurakunnan työssä.
Alueneuvoston päätös: Merkittiin tiedoksi.
Alueelle muuttavien seurakuntalaisten muistaminen
Nummen alueelle muuttaa uusia seurakuntalaisia tasaiseen tahtiin. Heitä kohdataan toimitusten (erityisesti kastejuhlien) sekä eri toimintamuotojen yhteydessä. Miten alueelle muuttavat
löydetään ja kohdataan, tulisiko heitä muistaa jotenkin?
Puheenjohtajan esitys: Alueneuvosto keskustelee uusien nummilaisten kohtaamisesta.
Alueneuvoston päätös: Päätettiin selvittää nykykäytäntö ja miten Nummelle (postinumeron
perusteella) muuttaneita seurakuntalaisia olisi mahdollisuus lähestyä (esim. kirje/kutsu) kirkkoherran tervetulokirjeen lisäksi.
Keskeneräiset asiat
1. Piispan vierailu Nummella 21.3.2017
Alueneuvosto on kokouksessaan 18 toukokuuta 2017 päättänyt:
”Alueneuvoston päätös: Keskusteltiin Piispantarkastuksen lausunnosta ja todettiin, että alueneuvostolla ei ollut mahdollisuutta tavata piispaa ja keskustella lausunnossakin mainituista
asioista. Päätettiin kutsua piispa hänelle sopivana ajankohtana, elo-syyskuussa) alueneuvoston
vieraaksi Nummelle (tai vierailla Tuomiokapitulissa) sekä kutsua samaan tilaisuuteen myös
kirkkoherra Juhani Korte.” Asian suhteen ei ole tarkempaa suunnitelmaa tai toimeksiantoa.

Pöytäkirjan tarkastajat

Päätöksen toimeenpano

Nummen alueseurakunta, alueneuvosto 11.9.2017

PÖYTÄKIRJA

6.

Puheenjohtajan esitys: Alueneuvosto keskustelee piispan vierailusta ja sen ajankohdasta.
Alueneuvoston päätös: Todettiin, että piispa on ilmoittanut ottavansa mielellään vastaan
Nummen alueneuvoston vierailun. Mukaan pyydetään myös kirkkoherra Juhani Korte. Aluekappalainen lähestyy piispaa ja sopii piispalle sopivan ajankohdan loka-marraskuussa.
2. Kirkon penkkien poistaminen urkujen takaa.
Alueneuvosto on kokouksessaan 25.1.2017 päättänyt:
”Alueneuvoston päätös: Alueneuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että tutkitaan mahdollisuutta
hyödyntää urkujen takana olevaa käyttämätöntä tilaa. Yksi penkki poistamalla ja järjestystä
muuttamalla (yhtä penkkiä kääntämällä) saataisiin helposti pieni monikäyttöinen aputila kirkkoon. Esimerkiksi rippikoululaisten albat voitaisiin säilyttää takaseinällä olevassa kaapistossa
samoin kuin kuorolaisten esiintymisasut. Konfirmaation liittyvä valtava ahtaus sakastissa ja
vaatteiden vaihto helpottuisi. Paikkaa voitaisiin käyttää myös lasten leikkinurkkauksena sekä
rippikoulun ja pyhäkoulun opetustilana.” Asia ei ole edennyt kirkkoneuvostossa.
Puheenjohtajan esitys: Alueneuvosto päättää asian jatkokäsittelystä.
Alueneuvoston päätös: Päätettiin tiedustella asian etenemisestä kiinteistöpäällikkö Sakari
Jaakkolalta.
Projektipyhäkoulu
Lastenohjaaja Jaana Salonmaa on esittänyt projektipyhäkoulun käynnistämistä Nummen alueseurakunnassa:
Keväällä 2017 on kysytty mahdollisuutta aloittaa pyhäkoulutoimintaa Nummen alueseurakunnassa vapaaehtoisvoimin. Tällöin päätettiin palata asiaan syksyllä 2017.
Vapaaehtoisen pyhäkoulutoiminnan käynnistäjäksi on ilmoittautunut Hilkka Lydén alueeltamme. Työntekijäresursseja tähän ei varsinaisesti tarvita. Toiminnan käynnistämiseen syksyllä 2017 ei ole varattu varoja tämän vuoden budjettiin mutta toiminnan käynnistäminen jo nyt
syksyllä vaatii noin 70 €. 2018 budjettiin on tätä toimintaa varten anottu varoja. Lohjan kantaseurakunnan pyhäkoulutyön budjetista on mahdollisuus saada palkkio pyhäkoulun pitäjälle.
Pyhäkoulu olisi kerran kuussa sunnuntaisin (kuun viimeinen sunnuntai, paitsi joulukuu) siten,
että aloitamme ensin klo 9.00 yhteisellä puuroaamiaisella, joka on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Puuron jälkeen kaikki halukkaat voivat siirtyä pyhäkouluun ja pyhäkoulusta siirrytään messun ehtoollisosioon. Pyhäkoulu pidetään Nummen päiväkerhotiloissa.
Ehdotetut pyhäkoulusunnuntait ovat. 24.9., 29.10., 26.11., 17.12. Hilkka Lydén on yhdessä
Jaana Salonmaan kanssa tehnyt pyhäkoulusuunnitelman teemoineen.
Hilkka Lydén on sitoutunut pitämään pyhäkoulua edellä mainitun suunnitelman mukaisesti ja
jatkamaan toimintaa myös vuonna 2018. Tarkoituksena on rekrytoida lisää vapaaehtoisia tähän mukaan esim. isoset ja kerhonohjaajat.
Toivon, että edellä mainittu pyhäkoulutoiminta voitaisiin aloittaa syyskuussa 2017. Pyhäkoulutoimintaa ei Nummen alueseurakunnassa ole ollut pitkään aikaan ja vapaaehtoisen ilmoittautuminen toimintaan puoltaa asiaa. Vaaditut resurssit toiminnan aloittamiseen on pienet noin
70€ ja lapsi- ja perhetyön budjetista siihen voidaan varat irroittaa loppuvuodeksi. Jaana Salonmaa on yhteyshenkilönä ja antaa tarvittaessa lisätietoja.
Puheenjohtajan esitys: Alueneuvosto keskustelee projektipyhäkoulun käynnistämisestä.
Pyhäkoulua ei ole vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa eikä suunniteltu syksyn toimintaan.
Alueneuvoston päätös: Päätettiin kokeilla pyhäkoulua syksyn ajan ja tehdä jatkosta erikseen
päätös saatujen kokemusten perusteella joulu- tai tammikuun kokouksessa.
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ILMOITUSASIAT
ALN 44§

Käsitellään ilmoitusasiat.
Käsitellään henkilöstöasia 1.
Käsitellään henkilöstöasia 2.
Käsitellään henkilöstöasia 3.
Käsitellään henkilöstöasia 4.
Käsitellään henkilöstöasia 5.
Alueneuvoston päätös: Alueneuvosto keskusteli henkilöstöasioihin liittyvistä toiminnan kannalta keskeisistä seikoista ja asiat merkittiin tiedoksi tai aluekappalaisen edelleen toimeenpantavaksi.
Hyväksyttiin 5.11. iltatilaisuuden kakkukustannukset alueneuvoston kustannuspaikalta.

SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
ALN 45§

Puheenjohtajan esitys: Puheenjohtaja kutsuu Nummen alueneuvoston koolle.
Alueneuvoston päätös: Alueneuvosto kokoontuu seuraavan kerran loka-marraskuussa erikseen sovittavana ajankohtana.

VALITUSOSOITUS
ALN 46§
Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus.
LIITTEET
Nummen alueseurakunnan syyskauden 2017 ohjelma (Liite 1.)
Lähetyskohteen esittely (Liite 2.)
Alueneuvoston johtosääntöluonnos (Liite 3.)
Johtavan viranhaltijan johtosääntöluonnos (Liite 4.)
Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2017 (Liite 5.)
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