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Paikka ja aika

Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja, kello 19.30 – 20.50

Läsnäolevat jäsenet

Aho Pirjo
Erolahti Tauno
Friberg Raimo
Heino Jaakko
Iivonen Seppo
Ilomäki-Piirilä Hannele
Kakko Laila
Keinänen Esa
Kokkonen Matti
Korte Sari
Koskinen Esa
Laurila Päivi
Lehtinen Matti
Myöhänen Paavo
Niemi Tuula
Nurmio Katariina
Nyman Lotta
Oksanen Kirsi

Poissaolevat jäsenet

Broberg Maria, Mustalahti Kirsi, Mäkinen Virpi, Pals van der Paula, Raudasoja
Laura, Urama Raija

Muut läsnäolevat

- varajäsenet Inkeri Kangas, Hilkka Ranta, Markus Olin, Sirkku Lehtonen, Sirkka
Warvas
- yhteisen kirkkoneuvoston pj., kirkkoherra Juhani Korte, hallintojohtaja Risto
Hämäläinen, Sammatin vt. kirkkoherra Kauko Puranen, hallintosihteeri Päivi Kesälä

Packalén Paul
Perälä Aimo
Piekka Heikki
Pihakari Antti
Piippo Birgitta
Piipponen Pipsa
Ruoho Timo
Saarinen Aila
Salvén Leena
Silvennoinen Birgitta
Sornikivi Lea
Stick Erica
Viita Uolevi
Wikberg Gunilla
Vikman Mirjam
Yrjönsalo Heimo
Väre Jari

Kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus

todettiin § 23

Pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin

Päivi Laurila ja Paavo Myöhänen

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

AILA SAARINEN

Aila Saarinen

Pykälät 22 - 29

Pöytäkirjanpitäjä
PÄIVI KESÄLÄ

Päivi Kesälä

Pykälät 22 - 29

Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

PÄIVI LAURILA

PAAVO MYÖHÄNEN

Päivi Laurila

Paavo Myöhänen

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 30 päivää alkaen
Lohjalla 23. päivänä heinäkuuta 2012.
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KOKOUSKUTSU

Lohjan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään
keskiviikkona 18.7.2012 alkaen kello 19.30 Lohjan seurakuntayhtymän
seurakuntakeskuksen salissa, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
22. Kokouksen avaus ja alkuhartaus
23. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
24. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
25. Työjärjestyksen vahvistaminen
26. Lohjan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston lausunto Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulin esityksestä Läntisen Uudenmaan
seurakuntajaon muuttamiseksi
27. Muut asiat
28. Valitusosoituksen antaminen
29. Kokouksen päättäminen

Lohjalla 11.7.2012
AILA SAARINEN

Aila Saarinen
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
_________ _________________
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja Aila Saarinen avasi kokouksen ja Lohjan seurakunnan kirkkoherra Juhani Korte
piti alkuhartauden.
Yhteinen kirkkovaltuusto piti hiljaisen hetken pastori Niilo Ekqvistin poismenon kunniaksi.

23.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen kutsuu KJ 8. luvun 5. §:n mukaan koolle
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä
asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen
kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään kolmea päivää ennen kokousta sekä pidettävä
seurakunnan ilmoitustaululla kolmen päivän ajan ennen kokousta.
Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7. luvun 4. §:n mukaan, että
enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, mikä nimenhuudolla todetaan.
Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää todeta
kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi liittäen ilmoitustaululla olleen
kuulutuksen pöytäkirjan liitteeksi.

Päätös:
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin johdantosivulla mainitut 35 varsinaista ja 5
varavaltuutettua läsnä oleviksi ja lisäksi todettiin kokouksesta ilmoitetun asianmukaisesti
postittamalla kutsu asialuetteloineen ajoissa, pitämällä kutsu seurakunnan
ilmoitustaululla vähintään viikon ajan ennen kokousta ja ilmoittamalla kokouskutsu
asialistoineen Länsi-Uusimaa -lehdessä, joten kokous todettiin laillisesti kokoon
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
Pöytäkirja tarkastetaan KJ 7 luvun 6 §:n mukaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei
siitä ole määrätty ohje- tai johtosäännössä.
KL 25:3 §:n mukaan yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on seurakuntayhtymän ilmoitustaululla ennakolta
ilmoitettu. Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään
oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiselle varatun ajan.

Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto
1. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös
ääntenlaskijoina.
2. pitää pöytäkirjan nähtävänä Lohjan seurakuntayhtymän kirkkoherranvirastossa
sen aukioloaikoina (klo 8.30-14.30) 30 päivän ajan alkaen 23.7.2012 ja ilmoittaa
pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 23.7.24.8.2012.
Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja valita
pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Päivi Laurilan ja Paavo
Myöhäsen.

25.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON
LAUSUNTO ESPOON HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN ESITYKSESTÄ
LÄNTISEN UUDENMAAN SEURAKUNTAJAON MUUTTAMISEKSI
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli teki aikanaan 9.2.2012 istunnossaan esityksen
Läntisen Uudenmaan alueen seurakuntarakenteen muuttamisesta. Tähän esitykseensä
liittyen
tuomiokapituli
pyysi
lausuntoja
asianosaisilta
seurakunnilta
ja
seurakuntayhtymiltä.
Lohjan osalta lausunnon antoivat tuolloin Sammatin ja Lohjan seurakuntien
seurakuntaneuvostot. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin esityksessä esitettiin
tiivistetysti seuraavaa:




Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakunnat sekä Siuntion
suomenkielinen seurakunta liitetään Lohjan seurakuntaan 1.1.2013 alkaen.
Perustetaan uusi Lohjan seurakuntayhtymä, johon kuuluvat Lohjan suomalainen
seurakunta ja Lojo svenska församling.
Mikäli Siuntion kunnan liittyminen Lohjan kaupunkiin ei toteudu tai ei toteudu
samassa aikataulussa Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kuntien kanssa,
tuomiokapituli esitti kirkkohallitukselle, että muodostetaan yksi seurakunta,
Lohjan seurakunta, johon liitetään Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan
seurakunnat.

Lohjan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 23.5.2012 jatkaa valmisteltua
kuntaliitosprosessia ainoastaan Nummi-Pusulan kunnan kanssa ja linjasi Siuntion
kunnan kuntaliitosprosessin ulkopuolelle. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli käsitteli
istunnossaan 24.5.2012 esitystään Läntisen Uudenmaan seurakuntajaon muuttamiseksi
ja päätti esittää kirkkohallitukselle yhden seurakunnan muodostamista läntiselle
Uudellemaalle 1.1.2013 lukien siten, että nykyiset Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja
Pusulan seurakunnat liitetään Lohjan seurakuntaan. Esityksen mukaan laajentuneen
Lohjan seurakunnan alue tulee kattamaan 1.1.2013 alkaen voimassa olevien
kuntajakopäätösten mukaisen Lohjan kaupungin alueen. Samalla tuomiokapituli päätti
esittää nykyisten Lohjan ja Nummi-Pusulan seurakuntayhtymien purkamista.
Kirkkohallitus käsitteli Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin esityksen täysistunnossaan
8.6.2012, 116§ ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Perustelut
palauttamiselle olivat seuraavat:
”esitys (aloite) seurakuntajaon muutoksesta Lohjan seudulla poikkeaa aiemmasta
9.2.2012 tehdystä esityksestä (aloitteesta), eikä seurakuntajaotuksen muutoksen
kohteena olevien seurakuntien seurakuntaneuvostoja, kirkkovaltuustoa ja yhteisiä
kirkkovaltuustoja ole kuultu uudelleen kirkkojärjestyksen 13 luvun 1 §:n 2 momentissa
säädetyllä tavalla, voidaan asiassa katsoa tapahtuneen menettelyvirhe. Uuden
kuulemiskierroksen jälkeen tuomiokapitulin olisi tullut mainitun säännöksen mukaan
lähettää tuomiokapitulin asiassa tekemä esitys (aloite), siihen liittyvät asiakirjat ja
toimielinten lausunnot oman lausuntonsa ohella kirkkohallitukselle”.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
_________ _________________

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Yhteinen kirkkovaltuusto
Yhteinen kirkkoneuvosto

§

18.7.2012
18.7.2012

Sivu

26
91

31
3

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli käsitteli asiaa istunnossaan 14.6.2012
(pöytäkirjanote liitteenä 1) ja päätti pyytää tekemästään aloitteesta (liite 2) lausunnot
asianosaisilta seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä. Päätöksessä määriteltiin
täsmällisesti aloitteesta lausuntoa pyydettävän seuraavasti: ”päätetään pyytää
aloitteesta Lohjan ja Nummi-Pusulan seurakuntayhtymien yhteisten kirkkovaltuustojen,
Karjalohjan seurakunnan kirkkovaltuuston sekä Lohjan, Sammatin, Nummen ja Pusulan
seurakuntien seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että ne ovat Espoon hiippakunnan
tuomiokapitulissa viimeistään 6.8.2012”.
Sammatin seurakunta käsitteli lausuntoasiaa aikanaan seurakuntaneuvoston
kokouksessa 3/2012, 23.2.2012 ja antoi lausuntonsa (liite 3), jonka osiosta
Johtopäätöksiä, ote alla:
”Rakennevaihtoehto I sovellus toisi mahdollisuuden tehdä muutos harkiten. Kysymys on
kuitenkin mittavasta muutoksesta, jonka läpivieminen vaatii aikaa ja luottamukseen
perustuvaa yhteistyötä. Näillä perusteilla Sammatin seurakuntaneuvosto esittää
yksimielisesti ratkaisumalliksi vaihtoehto I:n sovellusta. Täysin mahdottomana
seurakuntaneuvosto pitää raportissa esitettyä vaihtoehtoa V.”
Sammatin seurakunnan seurakuntaneuvoston esittämä sovellus rakennevaihtoehdosta I
piti sisällään ajatuksen Sammatin ja Karjalohjan seurakuntien yhteisistä viroista
kirkkoherran virkoja lukuun ottamatta.
Lohjan seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli lausuntoasiaa kokouksessaan 2
/2012, 28.2.2012, 21§ (liite 4). Seurakuntaneuvoston puheenjohtajan kirkkoherra Juhani
Kortteen lausuntoa koskeva päätösesitys kuului seuraavasti:
”Edellä oleviin perusteisiin vedoten Lohjan seurakuntaneuvosto esittää Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulille ja edelleen Kirkkohallitukselle seuraavaa:
1. Selvitysmiesten esitys tulevaksi seurakuntarakenteeksi on mahdoton toteuttaa ja
toisi seurakuntaelämään ja hallintoon liian paljon epävarmuustekijöitä.
2. Esitämme
ensimmäisenä
vaihtoehtona
seitsemästä
seurakunnasta
muodostettavaa seurakuntayhtymää sovellettuna siten, että Sammatin ja
Karjalohjan seurakunnilla ovat yhteiset kirkkoherran-, diakonian- ja kanttorin
virat.
3. Tuomiokapitulin lausunnossa oleva malli on tulevaisuuden kuva, joka
todennäköisesti vielä hioutuu paljon parempaan muotoonsa kun sekä kuntien
että
seurakuntien osalta tilanne on saatu rauhoittumaan ja osa epävarmuustekijöistä
myös kuntarakenteista on poistunut.”
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1. Selvitysmiesten esitys tulevaksi seurakuntarakenteeksi on mahdoton toteuttaa ja
toisi seurakuntaelämään ja hallintoon liian paljon epävarmuustekijöitä.
2. Muodostetaan yksi suomenkielinen seurakunta Lohjan seurakunta, johon
sisältyy Lojo Svenska direktion ja Siuntion ruotsinkielinen seurakunta säilyy näin
entisellään ja näistä muodostuu seurakuntayhtymä, mikäli kuntaliitos toteutuu.
Kirkkoherra Korte on Lohjan seurakunnan seurakuntaneuvostolle tekemässään
esityksessä tuonut esille selkeitä perusteluja seitsemän ja sittemmin kuntarakenteen
muutosprosessin sisällön tarkennuttua Siuntion kunnan poisjäännin jälkeiseen
tilanteeseen sovellettavissa olevasti viiden seurakunnan seurakuntayhtymän
rakennevaihtoehdon puolesta.
”Hallintomalli
Seitsemän seurakunnan yhtymän kautta on saavutettavissa, kun perussääntö on oikea, jokseenkin kaikki
etu, jota yhden seurakunnankin mallilla haetaan. Tuomiokapitulin päätöksen perustelut pohjautuvat tässä
loppuraportin toiseen suureen ongelmaan, pisteytykseen, joka raportissa on siltä osin perustelematon, että
seitsemän seurakunnan mallia ja kahden seurakunnan mallia (johon liittyy kappeli- tai aluejärjestelmän
rakentaminen) ei voi verrata toisiinsa, jos ei ole mielessä, millaisella perussäännöllä tuleva hallinto toimii.
Riippumatta hallintomalliin valituista nimistä, itsenäiset seurakunnat yhtymässä tai yksi seurakunta, joka
jakautuu kappeleihin tai alueisiin, perusta on rakennettavissa samanlaiseksi perussäännön ohjaavalla
vaikutuksella.
Seurakuntaidentiteetti
Tuomiokapitulin päätöksessä perustellaan kahden seurakunnan yhtymää mietinnöllä vuodelta 2008.
Tämän rinnalle voimme asettaa oman, alueen seurakunnissa yhdessä harkitun mielipiteen. Tunnemme
alueemme ja uskallamme sillä perusteella esittää, että seitsemän seurakunnan, vaikka ne ovatkin
erikokoisia, yhtymä on meille tässä tilanteessa paras ratkaisu. Olemme jo kulkeneet ajattelussamme pitkän
tien, kun olemme valmiita rakentamaan yhteistä seurakuntayhtymää. Seurakunnan luottamushenkilöiden ja
aktiivien sekä työntekijöiden kannalta, heidän seurakuntamotivaationsa kannalta, on tuhoisaa tehdä
hallinnollisella ratkaisulla enemmän kuin on tarpeen.
Talous
Jos tuomiokapituli ei halua oleellisesti vähentää toimintaan suunnattuja resursseja nykyisissä
seurakunnissa, ei valittavalla hallintoratkaisulla ole merkitystä alueen seurakuntien taloudelle. Taloudesta
selvitysmiesten raportissa on vain yleisiä ajatuksia. Niihin ei voi perustaa ajatusta siitä, että kahden
seurakunnan malli olisi taloudellisesti edullisempi. Todelliset säästöt on mahdollista saada vain kiinteistöjä
ja henkilöstöä koskevilla päätöksillä, joita alueella jo nyt tehdään.”

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli kehottaa 18.6.2012 tekemässään aloitteessa
vakavasti harkitsemaan kappeliseurakuntien perustamista nyt lakkautettaviksi
esitettävien seurakuntien tilalle.
Yhden seurakunnan hallintomallin osalta talouden näkökulmasta huomioitavana erona
seurakuntayhtymäratkaisuun ovat
Kirkkohallituksen maksamat kertakohtaiset
yhdistymisavustukset, joita Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakuntien
lakkauttamisen yhteydessä tulisi yhteensä n. 234.000 € (Kirkkohallitus, 27.11.2007,
yhdistymisavustusten myöntämisperiaatteet). Kertakohtainen yhdistymisavustus vastaa
n. 2,5 % yhdistyvän seurakuntaorganisaation vuotuisesta, n. 9.000.000 €
käyttötalousbudjetista.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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Muutoin, verrattaessa vaihtoehtoina toisiinsa viiden seurakunnan seurakuntayhtymää ja
yhden suuren, kappeliseurakuntia sisältävän seurakunnan muodostamista, ei ole
havaittavissa pidemmällä tähtäyksellä oleellisia hallinnollisia tai taloudellisia eroja, jotka
puhuisivat selkeästi yhden seurakunnan rakennemallin puolesta.
Seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän 2008-2011 loppuraportissa todetaan
seurakuntayhtymärakenteesta seuraavaa:
”Seurakuntayhtymä on taloushallinnon organisaatio. Saman kunnan alueella olevien
seurakuntien on muodostettava seurakuntayhtymä. Seurakuntayhtymiä voidaan
muodostaa myös yli kuntarajojen. Seurakuntayhtymä vastaa seurakuntien yhteisestä
taloudesta ja sen on hoidettava kirkkolaissa erikseen säädetyt tehtävät.
Seurakuntayhtymän perussäännöllä voidaan yhtymän hoidettavaksi antaa muitakin kuin
laissa säädettyjä hallintoon tai talouteen tai seurakuntien toimintaan liittyviä tehtäviä.
Seurakuntayhtymät voivat siis olla keskenään hyvinkin erilaisia.”
Edellisessä lauseessa keskeistä on erityisesti viimeinen virke; Seurakuntayhtymät voivat
olla keskenään hyvin erilaisia. Kuten kirkkoherra Korte on 28.2.2012 esityksessään
todennut, seurakuntayhtymän perussäännön sisällön määrittelyn avulla on mahdollisuus
saavuttaa käytännössä kaikki ne hallinnolliset ja taloudelliset tavoitteet, joita yhden
suuren seurakunnan hallintomallin osalta on nostettu esille.
Lohjan seurakuntayhtymän perustaminen vuoden 2009 alusta lukien pohjautui aikanaan
mm. laajaan Länsi-Uudenmaan seurakuntien toiminnan ja rakenteen tilaa ja kehitystä
koskeneeseen
ProRo
selvitystyöhön.
Tuolloin
peruslähtökohtana
ja
tulevaisuudennäkymänä oli Lohjan seurakuntayhtymän todennäköinen laajeneminen
alueen kuntarakenteen muutosten myötä. Seurakuntayhtymän perustamisvaiheeseen
kuuluu mittava määrä hallinnollista muutostyötä liittyen omaisuuserien omistussuhteiden
muutoksiin ja erilaisten oikeuksien rekisteröinteihin, rekisterimerkintöjen, tilitietojen,
kiinteistöjen ja osakehuoneistojen omistussuhteiden muuttamisiin jne. Vastaava työ
tulee tehdä uudelleen siirryttäessä yhden seurakunnan hallintomalliin.
Valtakunnallisella tasolla seurakuntarakenteen muutoskeskustelujen yhtenä keskeisenä
tavoitteena on seurakunnallisten tukitoimintojen; henkilöstö- ja taloushallinnon sekä
kiinteistö- ja hautausmaahallinnon keskittäminen toteutettaviksi riittävän suurissa
yksiköissä toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden turvaamiseksi. Näin toimien
pyritään tulevaisuuden vähenevien resurssien puitteissa edelleen ylläpitämään
mielekästä ja sisällöllisesti monipuolista seurakunnallista toimintaa. Tähän tavoitteeseen
seurakuntayhtymämalli hallinnollisena ratkaisuna vastaa hyvin kattavasti.
Rakennemuutoksen ohjausryhmän loppuraportissa esitetyt kaksi uutta vaihtoehtoista
tulevaisuuden organisaatiomallia; Rovastikuntamalli ja Hiippakuntamalli ovat molemmat
raportissa esitetyssä muodossaan vielä luonnosasteella ja niitä tulee tarkentaa ja
kehittää, jotta niitä olisi tarkoituksenmukaista verrata toimivuudeltaan nykyisin laajalti
käytössä
olevaan
seurakuntayhtymämalliin
/
sen
erilaisiin
käytännön
toteutusratkaisuihin.
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Loppuraportissa pohdittiin eräänä näkökohtana rovastikuntamallin osalta kyseisen
hallintomallin suhdetta seurakuntaliitoksien tarpeeseen seuraavasti:
”Rovastikunta muodostuisi alueellisesti määritellyistä seurakunnista. Seurakuntien
rajojen ei enää tarvitsisi noudattaa kuntarajoja, vaan seurakunnat voisivat muodostua
toiminnallisesti tarkoituksenmukaisista alueista. Toisaalta ei myöskään enää olisi
nykyisenkaltaista tarvetta uusiin seurakuntaliitoksiin ja niiden seurauksena
muodostettaviin seurakunnan alatason rakenteisiin kuten kappeliseurakuntiin tai
seurakuntapiireihin.”
Edellä olevaa määrittelyä voidaan tulkita siten, että mikäli rovastikuntamallia
jatkokehitetään
ja
se
päätetään
ottaa
tulevaisuudessa
valtakunnallisen
seurakuntarakenteen kehittämisen pohjaksi, tarve seurakuntien yhdistämisille ja
lakkauttamisille vähenee.
Esittelijälle jäävät tässä vaiheessa avautumatta ne keskeiset edut, joiden perusteella
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kehotuksen mukainen, kappeliseurakuntia
sisältävä yhden suuren seurakunnan hallintomalli olisi viiden seurakunnan
muodostamaa seurakuntayhtymää toimivampi ratkaisu Läntisen Uudenmaan alueen
seurakuntarakenteeksi.
Mikäli Kirkkohallitus päättää Läntisen Uudenmaan seurakuntarakenteen muuttamisesta
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin esityksen mukaisesti, voi kappeliseurakuntamallin
sijaan varteenotettavana vaihtoehtona paikallisen seurakuntatoiminnan toteuttamiselle
olla myös vanhoja seurakuntarajoja noudattaen toteutettava alueellinen jako
seurakuntapiireihin.
Seurakuntapiirien piirineuvostojen ohjesäännöt ovat laadittavissa sisällöllisesti siten, että
niiden
avulla
mahdollistetaan
paikallisen
seurakuntatoiminnan
ja
seurakuntaidentiteettien säilyminen ja vahvistuminen sekä määritellään vastuut ja
toimivaltuudet toiminnallisten seurakuntatyön perusresurssien osalta.
LIITTEET

1 Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin pöytäkirjanote 14.6.2012
2 Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin aloite
3 Sammatin seurakunnan lausunto
4 Lohjan seurakunnan lausunto
5 Lohjan seurakunnan lausunto 18.7.2012 (jaetaan kokouksessa pöydälle)

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että asian käsittelyn osalta pöytäkirja tarkastetaan
kokouksessa. Edelleen, yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että se antaisi Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille seuraavansisältöisen lausunnon
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin 18.6.2012 tekemästä esityksestä (aloite) Läntisen
Uudenmaan seurakuntarakenteen muuttamiseksi, ja että asian käsittelyn osalta
pöytäkirja tarkastettaisiin kokouksessa:
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1. Lohjan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto esittää ensisijaisena
vaihtoehtona Länsi-Uudenmaan seurakuntien tulevaksi seurakuntarakenteeksi
viiden seurakunnan muodostamaa seurakuntayhtymää siten, että Sammatin ja
Karjalohjan seurakunnilla ovat yhteiset kirkkoherran-, diakonian-, ja kanttorin
virat.
2. Toissijaisena vaihtoehtona Lohjan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto
esittää, että Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakunnat liitetään
osaksi Lohjan seurakuntaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin esityksen
mukaisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli vilkkaasti asiasta.
Keskustelun myötä jäsen Jari Väre esitti muutetun päätösesityksen siten, että
hallintojohtajan päätösesityksestä poistetaan kohta 1, jolloin päätösesitykseksi tulee,
että yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää Lohjan seurakuntayhtymän yhteiselle
kirkkovaltuustolle, että Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakunnat
liitetään osaksi Lohjan seurakuntaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin esityksen
mukaisesti.
Seurakuntarakenteen selvittyä niin Lohjan seurakunnalla kuin liitettävillä seurakunnilla jo
alkaneiden muiden valmistelutehtävien ohella käynnistetään neuvottelut siitä, millainen
sisäinen järjestely parhaiten turvaa pienten seurakuntien toiminnallisen sopeutumisen
muuttuneeseen tilanteeseen.
Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet:
Hallintojohtaja Risto Hämäläisen esitys JAA
Jäsen Jari Väreen esitys EI
Suoritettiin äänestys; EI 11, JAA 2
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle,
että
1. Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakunnat liitetään osaksi Lohjan
seurakuntaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin esityksen mukaisesti.
2. Seurakuntarakenteen selvittyä niin Lohjan seurakunnalla kuin liitettävillä
seurakunnilla jo alkaneiden muiden valmistelutehtävien ohella käynnistetään
neuvottelut siitä, millainen sisäinen järjestely parhaiten turvaa pienten
seurakuntien toiminnallisen sopeutumisen muuttuneeseen tilanteeseen.
----- ---------
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Päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se edelleen
esittää Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille lausunnoksi, että
1. Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakunnat liitetään osaksi Lohjan
seurakuntaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin esityksen mukaisesti.
2. Seurakuntarakenteen selvittyä niin Lohjan seurakunnalla kuin liitettävillä
seurakunnilla jo alkaneiden muiden valmistelutehtävien ohella käynnistetään
neuvottelut siitä, millainen sisäinen järjestely parhaiten turvaa pienten
seurakuntien toiminnallisen sopeutumisen muuttuneeseen tilanteeseen.
Yhteinen kirkkovaltuusto käytti runsaasti puheenvuoroja.
Keskustelun myötä jäsen Heikki Piekka esitti, että yhteinen kirkkovaltuusto esittää
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille lausunnoksi Länsi-Uudenmaan seurakuntien
tulevaksi seurakuntarakenteeksi viiden seurakunnan muodostamaa seurakuntayhtymää
siten, että Sammatin ja Karjalohjan seurakunnilla ovat yhteiset diakonian-, ja kanttorin
virat, mutta erilliset kirkkoherran virat.
Jäsen Jaakko Heino kannatti tätä esitystä.
Lisäksi jäsen Birgitta Silvennoinen esitti hallintojohtaja Risto Hämäläisen esitystä, että
yhteinen kirkkovaltuusto esittää Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille lausunnoksi
Länsi-Uudenmaan seurakuntien tulevaksi seurakuntarakenteeksi viiden seurakunnan
muodostamaa seurakuntayhtymää siten, että Sammatin ja Karjalohjan seurakunnilla
ovat yhteiset kirkkoherran-, diakonian-, ja kanttorin virat.
Jäsen Sirkku Lehtonen kannatti tätä esitystä.
Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet ensimmäiseen äänestykseen.
Jäsen Heikki Piekan esitys JAA.
Jäsen Birgitta Silvennoisen esitys EI.
Äänestystulos JAA 9, EI 27, tyhjiä 4.

Puheenjohtaja antoi äänestysohjeet seuraavaan äänestykseen.
Yhteisen kirkkovaltuuston pohjaesitys JAA.
Jäsen Birgitta Silvennoisen esitys EI.
Äänestystulos JAA 34, EI 6, tyhjiä 0.
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Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen esittää Espoon hiippakunnan
tuomiokapitulille lausunnoksi, että
1. Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan seurakunnat liitetään osaksi Lohjan
seurakuntaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin esityksen mukaisesti.
2. Seurakuntarakenteen selvittyä niin Lohjan seurakunnalla kuin liitettävillä
seurakunnilla jo alkaneiden muiden valmistelutehtävien ohella käynnistetään
neuvottelut siitä, millainen sisäinen järjestely parhaiten turvaa pienten
seurakuntien toiminnallisen sopeutumisen muuttuneeseen tilanteeseen.
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27.

MUUT ASIAT
- Jäsen Hilkka Ranta kiitti valinnastaan Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuustoon.

28.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

----------

Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen viitaten esityslistan liitteeseen.

29.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 20.50.
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