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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
ALN 21§
Puheenjohtaja avasi kokouksen messun jälkeen, joka toimitettiin Pusulan kirkossa
klo12. Kokous alkoi klo13.48.
Kokouksen alussa valkoisten muistomerkkihanketta esitteli Esko Jaakkola ja alueneuvoston jäsenet
esittivät hänelle kysymyksiä klo13.15.13.48.
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
ALN 22§

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 25.5.2018.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
ALN 23§

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

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA SIHTEERIN VALINTA
ALN 24§

Puheenjohtajan esitys: Valitaan sihteeriksi Sampo Luukkonen ja kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa. Esitetään pöytäkirjan vaihtuvan järjestyksen mukaisesti Merja Eräpolkua ja
Jan-Erik Strömberg. Pöytäkirja tarkastetaan sunnuntaina 3.6.2018 heti kokouksen
jälkeen Pusulan alueseurakunnan seurakuntatoimistossa.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA
ALN 25§

Puheenjohtajan esitys: Kokouksen sihteeriksi valitaan toimistosihteeri Keijo
Wigrenin poissa ollessa Sampo Luukkonen.
Alueneuvoston päätös: Valittiin Sampo Luukkonen kokouksen sihteeriksi.

VALKOISTEN SANKARIVAINAJIEN MUISTOMERKKI PUSULAN
HAUTAUSMAALLE SEKÄ ALOITE HAUTAKIVEN HOITAMISESTA
ALN 26§

On tehty esitys valkoisten sankarivainajien muistomerkin pystyttämisestä Pusulan
hautausmaalle. Pusulan alueneuvostolta on pyydetty lausuntoa.
Puheenjohtajan esitys: Keskustellaan hankkeesta ja alueneuvosto lausuu hankkeesta
oman kantansa Lohjan kirkkoneuvostolle.
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Päätöksen toimeenpano

PUSULAN ALUESEURAKUNTA
ALUENEUVOSTO 3/2018

PÖYTÄKIRJA
3.6.2018

Sivu
7

Alueneuvoston päätös: Pusulan alueneuvosto lausuu seuraavaa.
-

-

Seurakunnan on kohdeltava kaikkia seurakuntalaisia tasavertaisesti myös
historiamme vaikeita aikoja muistellessa sekä etsittävä ensisijaisesti sovintoa.
Jos päätetään pystyttää valkoisten muistomerkki hautausmaalle, symboliikan on
oltava hautausmaalle sopivaa (ei hakaristisymbolia)
Seurakunnalla on oltava selkeä linjaus, voiko muistomerkkiä pystyttää yksityise t,
takana voisi olla järjestö tms.. Lisäksi tarvitaan enemmän faktista tietoa kiveen
merkityistä henkilöistä (historiaselvitystä)
ehdotettuun paikkaan muistomerkki on liian massiivinen ja paikkaa ei pidetty
soveltuvana, tulisi katsoa toinen paikka, esim. lähellä punaisten muistomerkkiä.
mikäli historiatutkimuksessa selviää henkilöitä, joiden nimi tulisi näkyä kivessä,
kiveen tulisi varata paikka nimille.
mikäli hanke etenee, Pusulan alueneuvosto vaatii lausua asiasta tarvittaessa lisää
mikäli muistomerkki päätetään pystyttää, esim. itsenäisyyspäivän seppelkäytännö n
on oltava yhdenmukainen
Helinä Kerkon tekemästä aloitteesta keskusteltiin ja pyydetään Pekka Huttusta
selvittämään, voidaanko aloitteen mukainen kivi ottaa seurakunnan hoitoon

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 NUMEROTIEDOT
ALN 27§

Puheenjohtajan esitys: Hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelman numerotiedo t.
Tiedot esitellään kokouksessa.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

MUUT ASIAT
ALN 28§

Käsitellään muut asiat.
Ei ollut muita asioita.

ILMOITUSASIAT
ALN 29§

Käsitellään ilmoitusasiat
Ei ollut ilmoitusasioita.

SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
ALN 30§

Puheenjohtajan esitys: Pusulan alueneuvoston seuraava kokous pidetään edellise ssä
kokouksessa sovitun mukaisesti 15.8.2018 klo17.30 Pusulan seurakuntatoimisto ssa.
Lisäksi kaikki alueneuvoston jäsenet kutsutaan yhteiseen saunailtaan ke 8.8.klo18.00
Iloittuun.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.46 .
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VALITUSOSOITUS
ALN 31§

Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus.
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