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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
ALN 14§

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. Laulettiin virsi 567.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
ALN 15§

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille 9.4.2018.
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 Risto Solitannerta ja Maija Keskitalo-Ojalaa. Pöytäkirja
tarkastetaan ma 23.4. klo 9-11.30 ja 12-15 välisenä aikana tai sopimuksen mukaan.
Alueneuvoston päätös: Valittiin Maija Keskitalo-Ojala ja Risto Solitannerin
poissa ollessa Erkki Helminen pöytäkirjan tarkastajiksi.

KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA
ALN 18§

Puheenjohtajan esitys: Alueneuvoston kokouksen sihteerinä toimii Keijo Wigren.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

KARJALOHJAN ALUESEURAKUNNAN KESÄN 2018 OHJELMA
ALN 19§

Karjalohjan alueseurakunnassa toteutetaan vuosikellosuunnittelua. Tämä helpottaa eri
työalojen yhteistä suunnittelua sekä päällekkäisyyksien välttämistä isossa yksikössä.
Vuosikello on työntekijöiden työväline, jonka pohjalta toiminnan toteutuminen
päivitetään seurakunnan nettisivuille ja kirkollisiin ilmoituksiin.
Käytännössä on osoittautunut tehokkaaksi jakaa vuosi kolmeen aikajaksoon, jolloin
syksyllä suunnitellaan kevättä, keväällä suunnitellaan kesää ja alkusyksyä sekä kesän
lopulla hiotaan syksyn ohjelmaa ja joulun aikaa.
Puheenjohtajan esitys: Alueneuvosto keskustelee kesän ja koko vuoden 2018
toiminnasta toimintasuunnitelman pohjalta ja hyväksyy kesän 2018 ohjelman antaen
aluepapille valtuudet tehdä siihen tarpeelliset muutokset.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Puujärvipäivät pidetään 14.7.
Kesäasukkaiden kirkkopyhä pidetään 15.7.
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Uutena tapahtumaideana tuotiin esiin kalastajien kirkkopyhä, jolloin olisi samalla
rantakalatapahtuma. Rolf Oinonen lupasi idean isänä aloittaa tapahtuman suunnittelun.
Se voisi toteutua ensimmäisen kerran ensi vuonna.
VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA
ALN 20§

Seurakuntavaalit ovat syksyllä 2018. Koko seurakunnan vaalilautakuntaan valitaan
alueseurakunnista kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
Puheenjohtajan esitys: Valitaan alueseurakunnan kolme varsinaista ja kolme
varajäsentä vaalilautakuntaan.
Alueneuvoston päätös: Valittiin Jaakko Saari, Tiina Ali-Alha ja Maija KeskitaloOjala varsinaisiksi jäseniksi. Anna Nordström ja Tuomas Perheentupa valittiin
varajäseniksi. Varajäseneksi kokouksen jälkeen varmistui Antti Kähönen.

SEPPELEENLASKIJAT
ALN 21§

Kaatuneitten muistopäivänä 20.5. lasketaan seppeleet Karjalohjan hautausmaalla
perinteen mukaisesti. Suomen liput ja seppeleet ovat kuorissa messun ajan, josta
kulkue lähtee haudoille.
Puheenjohtajan esitys: Valitaan kolme seppeleen kantajaa ja kaksi lippujen kantajaa.
Alueneuvoston päätös: Valittiin Pentti Bitter ja Antti Kähönen lipun kantajiksi.
Valittiin Päivi Seger, Risto Solitanner ja Erkki Helminen seppeleen kantajiksi.

PERENNAISTUTUSTEN KOKEILU
ALN 22§

Lohjan seurakunnan hautaustoimessa on visioitu mahdollisuutta käyttää
sankarihautausmailla istutuksissa perennoja eli monivuotisia kukkia. Hautaustoimi
pyytää alueneuvostolta lausuntoa ja lupaa lähteä kokeilemaan perennoja.
Puheenjohtajan esitys: Karjalohjan alueneuvosto haluaa olla mukana tässä
kokeilussa. Alueneuvosto edellyttää ja luottaa siihen, että ammattitaitoinen
hautaustoimi osaa suunnitella ja hoitaa kokeilun hautojen ansaitseman arvon ja
meneillään olevien muistovuosien edellyttämällä tavalla.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

ASKELEET MESSUUN
ALN 23§

Messu on seurakunnan keskus. Sen ympärille ryhmittyy kaikki muu toiminta.
Messuun tullaan hakemaan pyhän läsnäoloa ja voimaa. Sieltä lähdetään arjen työhön
ja seurakunnan toimintaan viemään iloa ja lohdutusta. Kaksitoista askelta messuun on
kooste eri puolilla kokeiltuja käytäntöjä, joiden tavoite on aktivoida seurakuntalaisia
tekemään messu yhdessä ja näin rikastuttaa seurakuntaelämää.
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Puheenjohtajan esitys: Alueneuvosto keskustelee ”12 askelta messuun”
koosteesta ja päättää tarvittavista toimenpiteistä: miten seurakuntalaisia
pyydetään mukaan tekemään yhteistä messua.
Alueneuvoston päätös: Musiikki rikastuttaa messua hienolla tavalla. Kolehtikohde
voidaan ilmoittaa joko messun alussa tai esirukouksen yhteydessä. Seurakuntalaisille
järjestetään koulutusta tehtäviin.
VAPAAEHTOISTYÖ.FI
ALN 24§

Lohjan seurakunnassa on avattu toiminta Vapaaehtoistyö.fi, jonka kautta voidaan etsiä
vapaaehtoisia seurakunnan toimintaan esim. keittiöryhmä, vanhusten kuljettaminen
messuun, vapaaehtoisia diakonian eri tapahtumiin, väärtejä ja avustajia messuun,
retkiemäntiä jne. Toiminto on kahdensuuntainen. Sinne voi tehdä ilmoituksen
vapaaehtoisten tarpeesta sekä sinne voi ilmoittaa, millaisessa toiminnassa haluaa olla
mukana. Tästä voi lukea lisää seurakunnan sivuilta kohdasta: vapaaehtoistyö.fi
Puheenjohtajan esitys: Alueneuvosto keskustelee, miten Karjalohjan alueella tämän
palvelun voisi parhaiten hyödyntää ja tekee päätöksen tarvittavista toimenpiteistä.
Alueneuvoston päätös: Alueneuvosto merkitsi sivuston olemassaolon tiedoksi.
Vapaaehtoistyö.fi -sivustoa suositellaan esimerkiksi hyödynnettäväksi, kun
suunnitellaan tulevia tapahtumia, joihin tarvittaisiin vapaaehtoisia.

MUUT ASIAT
ALN 25§

1. Taloustilanne
Puheenjohtajan esitys: Merkitään Karjalohjan alueseurakunnan
taloustilanne tiedoksi.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
2. Eeva Joenpelto seura ry:n Kenen Suomi – Sammatti 1918 seminaari
Puheenjohtajan esitys: Suositellaan osallistumista sammattilaisten järjestämään
seminaariin. Seminaari pidetään Sammatin koululla lauantaina 12.5.2018 klo 9.30 16.30. Presidentti Tarja Halonen kunnioittaa tilaisuutta läsnäolollaan.
Alueneuvoston päätös: Merkittiin seminaari tiedoksi.

ILMOITUSASIAT
ALN 26§

1. Hautausmaan työntekijät ja tiekirkko-oppaat
Karjalohjan hautausmaalle on palkattu 3 työntekijää kesäksi. Tiekirkkooppaiksi valitaan myös 3 henkilöä.
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2. Vanha raamattu
Vanha raamattu vuodelta 1642 löytyy Salon seurakunnasta. Raamattu on ollut
aikanaan käytössä Karjalohjan seurakunnassa. Karjalohjan kotiseutuyhdistys voisi
tutkia asiaa, miten Raamattu on päätynyt Saloon.
SEURAAVA KOKOUS SEKÄ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
ALN 27§

Puheenjohtajan esitys: Karjalohjan alueneuvoston seuraava kokous pidetään elosyyskuussa erikseen sovittavana ajankohtana Karjalohjan seurakuntatalo Lasikirkossa.
Alueneuvoston päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.35.

VALITUSOSOITUS
SKN 28§

Pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus.
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