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Nyman Lotta, Perälä Aimo, Raudasoja Laura, Salvén Leena, Stick Erica, Viita
Uolevi, Wikberg Gunilla, Väre Jari

Muut läsnäolevat

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

Packalén Paul
Pals van der Paula
Piekka Heikki
Pihakari Antti
Piippo Birgitta
Piipponen Pipsa
Ruoho Timo
Saarinen Aila
Silvennoinen Birgitta
Sornikivi Lea
Urama Raija
Vikman Mirjam
Yrjönsalo Heimo
-

Kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus

todettiin § 41

Pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin

Katariina Nurmio ja Kirsi Oksanen

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja

AILA SAARINEN

Aila Saarinen

Pykälät 40 - 48

Pöytäkirjanpitäjä
PÄIVI KESÄLÄ

Päivi Kesälä

Pykälät 40 - 48

Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan nähtävänä
pitäminen

KATARIINA NURMIO

KIRSI OKSANEN

Katariina Nurmio

Kirsi Oksanen

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 30 päivää alkaen
Lohjalla 19. päivänä marraskuuta 2012.
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KOKOUSKUTSU

Lohjan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina
13.11.2012 alkaen kello 18.30 Mäntynummen seurakuntatalossa,
Mäntynummentie 17, 08500 Lohja.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
40. Kokouksen avaus ja alkuhartaus
41. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
42. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
43. Työjärjestyksen vahvistaminen
44. Lisämäärärahaesitys Metsolan siunauskappelin urkujen peruskorjaukseen
45. Laajenevan Lohjan seurakunnan rakenne
46. Muut asiat
47. Valitusosoituksen antaminen
48. Kokouksen päättäminen

Lohjalla 7.11.2012
AILA SAARINEN
Aila Saarinen
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS
Puheenjohtaja Aila Saarinen avasi kokouksen ja Lohjan seurakunnan kirkkoherra
Juhani Korte piti alkuhartauden.

41.

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.
Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää todeta
kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi liittäen ilmoitustaululla olleen
kuulutuksen pöytäkirjan liitteeksi.
Päätös:
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin johdantosivulla mainitut 27 varsinaista ja 7
varavaltuutettua läsnä oleviksi ja lisäksi todettiin kokouksesta ilmoitetun asianmukaisesti
postittamalla kutsu asialuetteloineen ajoissa, pitämällä kutsu seurakunnan
ilmoitustaululla vähintään viikon ajan ennen kokousta, 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 19.11.2012 ja
ilmoittaa pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
19.11.-19.12.2012.
Päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja valita
pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Katariina Nurmion ja Kirsi
Oksasen.

43.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS METSOLAN SIUNAUSKAPPELIN URKUJEN
PERUSKORJAUKSEEN LIITTYEN
Lohjan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli Metsolan siunauskappelin
urkujen peruskorjausasiaa kokouksessaan 10/2010, 16.11.2010, 149§ (liite 1). Tuolloin
peruskorjaus päätettiin toteuttaa, mikäli sille myönnetään määräraha vuoden 2012
talousarviossa.
Siunauskappelin peruskorjaus oli sisällytettynä kuluvan vuoden talousarvion tekstiosaan
kustannuspaikalle 21221 (yleinen musiikkityö sivu 37). Peruskorjaukseen määritelty
12.900 € määräraha jäi kuitenkin erehdyksessä pois talousarvion numeraalisesta
osasta, eikä näin ollen ole mukana kuluvan vuoden talousarvion loppusummassa.
Summan puuttumista numeraalisesta osasta ei huomattu väärinkäsityksen vuoksi ja
peruskorjaus on toteutettu talousarvion tekstiosan määrittelyjen mukaisesti kesän 2012
kuluessa.
Tiedossa olevien talouslukujen valossa vuoden 2012 talousarviossa esitetty alijäämä
tulee jäämään arvioitua pienemmäksi käyttötaloudessa toteutettujen säästöjen,
omaisuuden myynnistä saatujen kertaluontoisten tulojen sekä arvioitua jonkin verran
korkeamman kirkollisverotulokertymän ansiosta. Näin ollen Metsolan kappelin urkujen
peruskorjauksen kustannukset 12.900 € eivät käytännössä aiheuta korotusta
vahvistetun talousarvion loppusummaan.
Yhteinen kirkkovaltuusto on toimielin, joka vahvistaa vuotuisen talousarvion.
Talousarvioon vuoden kuluessa mahdollisesti tehtävät muutokset tulee käsitellä ja
hyväksyä yhteisessä kirkkovaltuustossa.
LIITE 1

Yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjanote §149, 16.11.2010

Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle 12.900 €
lisämäärärahan myöntämistä vuoden 2012 talousarvioon Metsolan siunauskappelin
urkujen peruskorjaukseen liittyen.
Yhteisen kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
-------------------Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää myöntää lisämäärärahan vuoden 2012 talousarvioon
Metsolan siunauskappelin urkujen peruskorjaukseen.
Yhteisen kirkkovaltuuston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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45. 145. LAAJENEVAN LOHJAN SEURAKUNNAN RAKENNE
Vuoden 2013 alusta Lohjan kaupunkiin liitetään Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kunnat.
Kirkkolain ja järjestyksen mukaan saman kunnan alueelle tulee muodostaa yhteinen
seurakuntatalous. Nykyisen lainsäädäntömallin mukaan vaihtoehtoja on kaksi;
muodostettavalle alueelle on perustettava joko yksittäistalous tai seurakuntayhtymä.
Päätös rakenteesta tehdään kirkkohallituksen täysistunnossa.
Kirkkohallituksen 22.8.2012 tekemän päätöksen perusteella Lohjan seurakunta laajenee
yksittäistalousseurakuntana ja Sammatin, Karjalohjan, Nummen ja Pusulan
seurakunnat lakkautetaan ja liitetään Lohjan seurakuntaan. Samassa aikataulussa
lakkautetaan myös Lohjan ja Nummi-Pusulan seurakuntayhtymät.
Kirkkolaki ja järjestys tuntevat seurakunnan rakenteen kannalta kaksi eri vaihtoehtoa
alueellisen hallinnon rakenteen malliksi. Kirkkolaissa todetaan (KL 3: 4 §), että
seurakunnasta
voidaan
jokin
alue
muodostaa
kappeliseurakunnaksi
tai
seurakuntapiiriksi. Ratkaisuvalta asiassa on Länsi-Uudenmaan seurakuntien
rakennemuutoksen osalta Lohjan seurakuntayhtymän yhteisellä kirkkovaltuustolla.
Kirkkojärjestyksen 12. luvussa on neljä pykälää, joissa määritellään yleisluontoisesti
kappeliseurakunnan ja seurakuntapiirin erot. Oleellinen ero kappeliseurakunnan osalta
suhteessa seurakuntapiirimalliin on, että siihen liittyvät suuret linjaukset on vahvistettava
tuomiokapitulissa. Perustamissopimuksen muotoilusta riippuen kappelineuvostolla voi
olla mahdollisuus valita kappalaisensa.
Hallinnollisesti merkittävä ero mallien välillä liittyy siihen, että kappelineuvoston
päätökset eivät ole seurakunnan ylemmälle päättävälle elimelle (kirkkoneuvosto)
alisteisia. Kappeliseurakuntamallin etuna liittyvien seurakuntien näkökulmasta voidaan
pitää paikallisella tasolla olevaa toiminnallista itsenäisyyttä. Riskinä voidaan puolestaan
nähdä, että seurakuntien yhdistymisen kautta mahdollisesti saatavat synergiaedut
jäävät saavuttamatta ja eri kappeliseurakuntien välille muodostuvat yhä korkeammat
toiminnalliset raja-aidat.
Päätös kappeliseurakunnan perustamisesta on alisteinen tuomiokapitulille, joka
vahvistaa päätöksen, kuten myös kappeliseurakunnan ohjesäännön.
Toinen vaihtoehto on muodostaa liittyvien seurakuntien alueelle seurakuntapiiri tai
useampia seurakuntapiirejä. Piirineuvostolle voidaan delegoida johtosäännöllä
toimivaltaa kirkkolain ja järjestyksen sallimissa puitteissa. Tarkoituksenmukaisinta lienee
se, että ratkaisuvallan siirtäminen on selkeästi kytköksissä seurakunnallisen toiminnan
järjestämiseen ja sen paikalliseen ohjaamiseen.
Seurakuntapiirimallin riskinä voidaan liittyvien seurakuntien näkökulmasta pitää yhtäältä
suurimman seurakunnan vahvaa vaikutusmahdollisuutta toiminnan jatkuvuuteen.
Toisaalta seurakuntapiirimalli mahdollistaa monipuolisemman toiminnan, sillä
työntekijöitä voidaan tarvittaessa suunnata joustavasti toiminnallisen painopisteen
mukaan sitä tarvitsevalle alueelle.
Kaikilla liitettävillä seurakunnilla on oma, paikkakuntansa historiaan
vuosisatainen perinteensä paikallisine toimintoineen. Liitettävien seurakuntien
Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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toiminnassa on myös selkeästi oma leimansa ja vahva merkityksensä vapaaehtoistyöllä,
näissä seurakunnissa liittyminen suureen Lohjan seurakuntaan nähdään myös uhkana.
Rakennemuutoksen valmisteluryhmän kokouksissa sekä hallintojohtajan ja kirkkoherran
yhteisellä keskustelukierroksella seurakunnissa on selkeästi tullut esille vahva halu pitää
kiinni ilmaisusta ”seurakunta”.
Valmisteluryhmä päätti kokouksessaan 20.9.2012 pyytää kaikilta asianosaisilta
seurakunnilta lausuntoa alueellisen seurakuntatyön ratkaisumallista. Karjalohjan,
Nummen, Pusulan ja
Sammatin seurakuntien lausunnoissa nähdään yksimielisesti kappeliseurakuntamalli
tarkoituksenmukaisimmaksi vaihtoehdoksi järjestää alueellisen seurakuntatyön hallinto.
Lohjan
seurakunnan
seurakuntaneuvoston
lausunnon
mukaan
alueellisen
seurakuntatyön hallintomalliksi sopivin olisi seurakuntapiirimalli.
Valmisteluryhmän kokouksessa 22.10.2012 koottiin seurakuntien lausunnot seuraavaan
taulukkoon vaalitavan ja organisaatiomalliin suhteen suluissa olleiden tieto tullut
myöhemmin:
1. Vaalitapa

2. Organisaatio

Karjalohjan seurakunta

paperivaalit

kappeliseurakunta

Sammatin seurakunta

paperivaalit

kappeliseurakunta

Nummen seurakunta

(paperivaalit)

kappeliseurakunta

Pusulan seurakunta

(paperivaalit)

kappeliseurakunta

Lohjan seurakunta

paperivaalit

seurakuntapiiri

Liittyvien seurakuntien lausunnoissa esitettiin seuraavia perusteluita:






on tärkeää, että alueellisessa seurakuntatyössä voidaan puhua ”seurakunnasta”,
nimessä tulee olla sana seurakunta.
kappeliseurakuntamallissa on hallinto ja työn suunnittelu on lähempänä oman
alueen työtä (Pusula)
Seurakuntapiiri hallintomallina mahdollistaa enemmän erilaisten raja-aitojen
madaltamisen kuin niiden rakentamisen nykyisten eri seurakuntien välillä.
Hallintomallina se mahdollistaa myös työntekijöiden sijaisuusjärjestelyt ja
resursoinnin tehokkaammin ja toimintaa tarvittaessa mahdollista porrastaa.
Pidemmällä aikavälillä se myös mahdollisuuden yhdenmukaistaa toimintaa ja
käytäntöjä. Johtosäännöllä annetaan mahdollisuudet piirineuvostoille johtaa
kyseisten seurakuntapiirien toimintaa. (Lohja)
Kappelimalli on itsenäisyydeltään selkein ja kirkkolaissa määritelty malli, jonka
sisällä voidaan olla edelleen aavistuksen verran itsenäisiä, koska kappelin
perussäännön vahvistaa tuomiokapituli (Karjalohja)
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Liittyvät seurakunnat tuovat lausunnoissaan esille huolensa paikallisen toiminnan
säilymisestä ja esittävät näkemyksenään kappeliseurakunnan vaihtoehtona takaavan
paremmin toimintaedellytysten säilymisen muuttuvassa toimintaympäristössä.
Seurakuntien rakennemuutoksissa ei valtakunnallisena eikä paikallisena tavoitteena ole
seurakunnallisen toiminnan alasajo liittyvien/lakkautettavien seurakuntien alueilla. Mikäli
taloudelliset toimintaedellytykset tulevaisuudessa muuttuisivat niin radikaalisti, että
seurakuntataloudet olisivat pakotettuja vähentämään/ lopettamaan seurakunnallisia
toimintoja alueillaan, toteutettaisiin nämä ratkaisut riippumatta siitä, olisiko alueellinen
seurakuntatyö rakennettu kappelimallin tai seurakuntapiirimallin mukaisesti.
Lohjan seurakunnan ja liittyvien seurakuntien vastakkaisia näkemyksiä alueellisen
seurakuntatyön ratkaisumallista voidaan pyrkiä lähentämään etsimällä eräällä tavalla
vaihtoehtoista
ratkaisumallia.
Joissakin
muualla
Suomessa
toteutetuissa
seurakuntaliitoksissa on päädytty soveltavaan ratkaisuun: kappelimalliin liittyvien
lainsäädännöllisten hankaluuksien vuoksi on ohjesäännön sijasta päädytty
seurakuntapiirimalliseen johtosääntöön, mutta seurakuntapiirin sijasta on käytetty
nimitystä alueseurakunta.
Mielekkään ja sisällöltään merkityksellisen alueellisen seurakuntatoiminnan
järjestäminen on mahdollista myös alueseurakuntamallin pohjalta, tällöin johtosääntöön
tehtävät määrittelyt alueseurakunnan toimivaltuuksista ja tehtävistä ovat ratkaisevia.
Tämä vaihtoehto takaisi yhtäältä seurakunnan nimen säilymisen, mutta mahdollistaisi
tulevaisuudessa eri mahdollisuuksien säilyttämisen nopeasti muuttuvassa ympäristössä.
Seurakuntatyön työalojen johtokuntien toiminta
Lohjan seurakunnassa luovuttiin seurakuntatyön työalojen johtokuntakäytännöstä 2000luvun alussa. Johtokuntatoiminta käynnistettiin kuitenkin uudelleen vuonna 2008.
Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan toiminta perustuu Vihdin ja Lohjan
yhteistyölle neuvottelukeskuksen toiminnan ylläpidossa.
Ruotsinkielisen työn
johtokunnan toiminnalle on myös omat selkeät perusteensa.
Työalakohtaisten johtokuntien toimintaa tarkasteltaessa on jatkossa johtokuntatyötä
tarkoituksenmukaisempaa
perustaa
toimintaa
tukevia
toimikuntia.
Toimikuntakäytännössä ovat selkeinä etuina seuraavat seikat: jäsenten valinta tapahtuu
kirkkoneuvostossa, eikä valtuustotasolla. Jäsenet voidaan valita toimikuntiin oman
kiinnostuksensa pohjalta, eikä esimerkiksi eri valtuustoryhmien koon mukaan.
Toimikunnat voivat olla toiminnalliselta luonteeltaan johonkin tiettyyn tehtävään tai
ajankohtaan sidottuja.
Johtokuntatoiminnasta luopuminen käsitellään erillisenä asiana lausuntojen saamisen
jälkeen.
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Hallintojohtajan päätösesitys:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
1. Laajenevaan Lohjan seurakuntaan perustetaan neljä alueseurakuntaa entisten
kuntarajojen mukaisesti: Karjalohjan, Nummen, Pusulan ja Sammatin
alueseurakunnat.
2. Alueseurakuntien toimintaa johtavat alueneuvostot johtosääntöjen määrittelyjen
mukaisesti.
Yhteisen kirkkoneuvoston kokous:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
---------------------Päätösesitys:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää että
1. Laajenevaan Lohjan seurakuntaan perustetaan neljä alueseurakuntaa entisten
kuntarajojen mukaisesti: Karjalohjan, Nummen, Pusulan ja Sammatin
alueseurakunnat.
2. Alueseurakuntien toimintaa johtavat alueneuvostot johtosääntöjen määrittelyjen
mukaisesti.
Keskustelun myötä jäsen Heikki Piekka esitti muutetun vastaehdotuksen siten, että
1. Laajenevaan Lohjan seurakuntaan perustetaan neljä kappeliseurakuntaa
entisten kuntarajojen mukaisesti: Karjalohjan, Nummen, Pusulan ja Sammatin
kappeliseurakunnat
2. Kappeliseurakuntien toimintaa johtavat kappelineuvostot ohjesääntöjen
määrittelyn mukaisesti.
Jäsen Seppo Iivonen kannatti esitystä.
Päätettiin yksimielisesti pitää kokouksessa tauko klo 19.20 – 19.30.
Puheenjohtaja jatkoi kokousta ja antoi äänestysohjeet seuraavasti:
Yhteiselle kirkkovaltuustolle annettu päätösesitys JAA
Jäsen Heikki Piekan esitys EI
Suoritettiin äänestys nimenhuudolla: JAA 31, EI 3, tyhjiä 0
Yhteisen kirkkovaltuuston päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen että
1. Laajenevaan Lohjan seurakuntaan perustetaan neljä alueseurakuntaa entisten
kuntarajojen mukaisesti: Karjalohjan, Nummen, Pusulan ja Sammatin
alueseurakunnat.
2. Alueseurakuntien toimintaa johtavat alueneuvostot johtosääntöjen määrittelyjen
mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät

Otteen oikeaksi todistaa

Yhteinen
kirkkoneuvosto

Lohjalla ____________

Yhteinen
kirkkovaltuusto

Virka-asema
_________ _________________

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Kokouspäivä

Yhteinen kirkkovaltuusto
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MUUT ASIAT
- Jäsen Hannele Ilomäki-Piirilä huomioi, että Valitusosoituksessa on Helsingin hallintooikeuden osoite väärin, oikea osoite on Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki.
Lisäksi Hannele Ilomäki-Piirilä pyysi saada tietoonsa Lohjan seurakuntayhtymän
antaman lausunnon koskien Lohjan kaupungin taajamaosayleiskaavaluonnoksesta
Lohjan kirkko-seurakuntakeskus Pappilanpelto väliseltä alueelta.
Yhteisen kirkkovaltuuston päätös:
Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti merkitä edellä esitetyt asiat tiedoksi.

47.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Puheenjohtaja antaa valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan.

48.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 20.10.

Pöytäkirjan tarkastajien merkinnät
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_________ _________________

