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ALKUHARTAUS
Kirkkoherra Juhani Korte toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja piti alkuhartauden.
Laulettiin virsi no 177.

58.

KOKOUKSEN LAILLISUUS, PÄÄTÖSVALTAISUUS JA ASIOIDEN
KÄSITTELYJÄRJESTYS
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. todeta läsnä olevat
2. todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. päättää asioiden käsittelyjärjestyksestä.
Kirkkoneuvoston päätös:
Todettiin läsnäolijat ja kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksyttiin asioiden käsittelyjärjestys sillä lisäyksellä, että pöydälle jaetut uudet kolme
pykälää sijoitetaan pykälän 64 jälkeen vanhojen pykälien edeten siitä
numerojärjestyksessä.

59.

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. valita pöytäkirjantarkistajiksi Veera Ruti ja Päivi Seger.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi Veera Rudin ja Päivi
Segerin ollessa estynyt Birgitta Silvennoisen.
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60.-61. HENKILÖSTÖASIOITA
62.

SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE 3/2015
Kirkon palvelukeskuksesta (Kipa) on saatu alustavat talousraportit, jotka kuvaavat
talousarvion toteutumista 31.3.2015 tilanteen mukaan. Palvelukeskuksen järjestelmissä
tulot on merkitty miinuksella ja menot plussalla. Kipan tuloslaskelma tileittäin on
liitteenä. Kipaan on toimitettu tilinpäätösluvut 2014, jotka esitetään myös vertailutietona
tuloslaskelmassa. Tilinpäätös 2014 sisältää myös sisäiset erät. Sisäisiä ei sen sijaan ole
budjetoitu talousarvioon 2015.
Kipan tilikartta sisältää enemmän tilejä, kuin vielä viime vuonna käytössä ollut tilikartta.
Tämän vuoksi tuottojen ja kulujen seuranta on nyt mahdollista tarkemmalla tasolla.
Budjettia tehtäessä uusia tilejä ei voitu vielä ennakoida, joten toteutuma on vääristynyt
yksittäisten tilien osalta.
Seurakunnassa edelleen käytössä olevan Status- järjestelmän ja Kipan järjestelmien
välinen liittymä koskien myyntireskontraa ei ole vieläkään täysin kunnossa. Sen vuoksi
toimintatuottojen luvuissa on epätäsmällisyyksiä.
Talousarvion toteutuma näyttää tähän asti maltilliselta. Toimintatuottojen toteutuma
maaliskuun loppuun on 17,78 % ja toimintakulujen 21,71 %. Suurin muutos
toimintakulujen kirjauksessa on, että Kipa kirjaa lomapalkkavelan kuukausittain, kun
aikaisemmin kirjattiin ainoastaan tilinpäätöksen yhteydessä lomapalkkavelan muutos.
Tämä näkyy kirjanpidon tilillä 409800.
Poistoja ei ole kirjattu vielä tähän tuloslaskelmaan, koska Kipa ei ole käsitellyt
seurakunnan tasetta, joka on pohjana poistolaskelmalle.
Verottajan tietojen mukaan verotulot kolmen kuukauden osalta ovat yhteensä 2.475.458
euroa. Vähennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ansiotuloverotuloissa oli -1,7
% ja yhteisöverotuloissa -13,9 %. Kirkollisveron tilityksissä vuonna 2015 käytettävä
jako-osuus on helmikuun verotilityksestä alkaen 3,03 %. Jako-osuus aleni joulukuussa
vahvistetusta vuoden 2014 jako-osuudesta 2,6 prosenttia. Osuuksien laskennassa on
sovellettu vuoden 2015 veroperusteita. Lisäksi kirkollisveron määrää arvioitaessa on
huomioitu jäsenmäärän nettomuutos vuodesta 2013 vuoteen 2015.
LIITTEET

1

Tuloslaskelmaosa toteutumavertailu tilitaso

2

Verotulojen kertymä

Vt. hallintojohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedokseen selvityksen taloudellisesta tilanteesta
3/2015.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄN SEPPELTEN LASKIJOIDEN VALINTA
Lohjan seurakunnan luottamushenkilöt yhdessä Lohjan kaupungin luottamushenkilöiden
kanssa ovat perinteisesti laskeneet seppeleet Itsenäisyyspäivänä ja Kaatuneitten
muistopäivänä Lohjan hautausmailla oleville muistomerkeille erityisen protokollan
mukaisesti.
Pääperiaatteena on, että kirkkoneuvosto valitsee Pyhän Laurin ja Virkkalan
hautausmaille seppeleen laskijat ja alueseurakuntien alueneuvostot omille
hautausmailleen.
Nyt tässä kokouksessa tulisi valita seppeleen laskijat Kaatuneitten muistopäivälle
17.5.2015.
LIITE

3

Menettelytapaohje kunniakäynneistä Itsenäisyyspäivänä ja Kaatuneitten
muistopäivänä

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Kaatuneitten muistopäivän 17.5.2015 seppeleen laskijat Pyhän
Laurin ja Virkkalan hautausmaille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti valita Pyhän Laurin kirkon seppeleen laskijaksi Paul
Packalénin ja Virkkalan kirkon seppeleen laskijaksi Anna-Mari Kaskisen.
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NUMMEN ALUESEURAKUNTAAN SIJOITTUVAN V KAPPALAISEN VALINTAAIKATAULU JA HAASTTELURYHMÄ
Kirkkoneuvoston kokouksessa 10.2.2015 § 11 käsiteltiin Nummen alueseurakuntaan
sijoittuvan V kappalaisen viran erityisistä tarpeista. Samassa yhteydessä valittiin
haastattelutyöryhmään esityksen mukaisesti Nummen alueseurakunnasta Irja Salonen,
Kaisa Aarnio, Pusulan alueseurakunnan edustajaksi Jussi Erkintalo ja virkansa puolesta
vt. hallintojohtaja Katri Lahtiluoma ja kirkkoherra Juhani Korte.
Hakuajan päättyessä virkaa olivat hakeneet seuraavat papit: Erkki Kuusanmäki, Heikki
Marjanen, Markku O. Päiviö, Raili Rantanen, Heikki Linnavirta ja Samuli Suolanen.
Tuomiokapitulista saadun tiedon mukaan kapituli antaa lausuntonsa jo huhtikuun
istunnossa, joten haastattelu voidaan tehdä huhti-toukokuun vaihteessa. Seuraava
kirkkoneuvoston kokous pidetään 19.5.2015, joten sitä ennen haastattelutyöryhmän on
haastateltava hakijat. Kirkkoneuvoston käsittelyn jälkeen kirkkovaltuusto voi toimittaa
kappalaisen vaalin tilinpäätöskokouksen yhteydessä 2.6.2015.
Pusulan alueseurakuntaan sijoittuvan kappalaisen haastattelutyöryhmään osallistuivat
myös halutessaan Pusulan alueseurakuntaan kuuluvat kirkkovaltuuston jäsenet
tarkkailijoina kirkkoneuvoston päätöksen 13 § 2015 mukaisesti. Tästä menettelystä
kokemuksineen on hyvä käydä kirkkoneuvostossa keskustelu ja mahdollisesti hoitaa asia
samalla tavalla.
Tämän lisäksi on hyvä huomioida, että edellisessä ryhmässä oli kirkkoneuvoston
edustajana kantaseurakunnasta Kirsi Oksanen.
Haastattelutyöryhmä voisi kokoontua joko 5.5.2015, sillä hallintojohtajan täyttöön
liittyvät haastattelut tapahtuvat seuraavalla viikolla.
Käsittely:
Kokouksessa päätettiin pitää neuvottelutauko klo 18.20-18.25.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja sopii haastatteluryhmän lopullisesta
kokoonpanosta ja haastattelujen ajankodasta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti yksimielisesti
1. todeta kokouksen 10.2.2015 § 11 mukaisesti haastatteluryhmän jäsenet
Nummen alueseurakunnasta Irja Salonen, Kaisa Aarnio, kirkkoneuvoston
edustaja Jussi Erkintalo ja virkansa puolesta vt. hallintojohtaja Katri Lahtiluoma
ja kirkkoherra Juhani Korte sekä
2. valita haastatteluryhmään kirkkoneuvoston toiseksi edustajaksi Kirsi Oksasen ja
kutsua Nummea edustavat kirkkovaltuuston jäsenet haastatteluihin.
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EDUSTAJAN VALINTA KIRKKOPALVELUT RY:N YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN
Kirkkopalvelut ry:n sääntömääräinen kokous pidetään Kouvolan Kirkkopäivien
yhteydessä perjantaina 22.5.2015 kello 13-15.00
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n edellyttämät asiat mm. selostus Kirkkopalvelut
ry:n toiminnasta vuosina 2013-2014, katsaus yhdistyksen taloudelliseen asemaan sekä
päätetään valtuutetuille maksettavista palkkioista ja muista korvauksista.
Yhdistyksen kokoukseen voi sääntöjen mukaan (§7) osallistua yksi edustaja kustakin
jäsenseurakunnasta tai –yhteisöstä. Kullakin edustajalla on yksi ääni.
Seurakunnat vastaavat itse edustajansa kokoukseen liittyvistä matka- , majoitus ym.
kuluista.
Pastori Erkki Taivainen ja kirkkoneuvoston jäsen Esa Sohlberg ovat halukkaita
osallistumaan Kirkkopäiville. Lohjan seurakuntaa Kirkkopalvelut ry:n sääntömääräisessä
kokouksessa voisi edustaa pastori Erkki Taivainen.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. lähettää Esa Sohlbergin ja pastori Erkki Taivaisen Kouvolan Kirkkopäiville ja
2. että Lohjan seurakunnan virallinen edustaja Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen
kokouksessa 22.5.2015 on pastori Erkki Taivainen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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EDUSTAJAT NUORTEN KESKUS RY:N JA PTK RY:N VUOSIKOKOUKSIIN
Nuorten keskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Yhden hinnalla – Kirkon
Nuorisopäivien yhteydessä Tampereella la 16.5.2015 klo 10 Pyynikin Pappilassa.
Suomen poikien ja tyttöjen keskus – PTK ry:n varsinainen liittokokous pidetään ma 27.4.
2015 klo 14 Helsingin seurakuntayhtymän toimitalossa.
Kumpaankaan vuosikokoukseen ei työntekijöiden keskuudessa ole ollut halukkuutta
osallistua.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä edellä esitetyt vuosikokouskutsut tiedoksi ja olla
lähettämättä edustajia kokouksiin.
Käsittely:
Kirkkoneuvosto keskusteli edustajista ja keskustelun päätteeksi kirkkoherra päätti
muuttaa päätösestystä siten, että kirkkoneuvosto päättää valita Nuorten keskus ry:n
vuosikokousedustaksi Kauko Pohjosen mikäli hän suostuu ja Suomen poikien ja tyttöjen
keskus ry:n liittokokousedustajaksi Veera Rudin.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
valita Nuorten keskus ry:n vuosikokousedustaksi Kauko Pohjosen mikäli hän suostuu ja
Suomen poikien ja tyttöjen keskus ry:n liittokokousedustajaksi Veera Rudin.
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VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN JOHTAVA NUORISOTYÖNOHJAAJA OLLI
VAITTISELLE ja VIRAN TEHTÄVIEN HOITO
Johtava nuorisotyönohjaaja Olli Vaittinen anoo 8.4.2015 päivätyllä hakemuksella
palkatonta virkavapautta 3.8.2015 -2.2.2016 väliseksi ajaksi. Hänet on valittu Raahen
seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan, jossa hän aloittaa 3.8.2015. Virkavapautta
Olli Vaittinen anoo uuden viran koeajalle (6 kk).
Lohjan seurakunnassa noudatetaan yhteisiä periaatteita harkinnanvaraisten virka/työvapaiden myöntämisessä. Viranhaltijan/työntekijän siirtyessä toisen työantajan
palvelukseen linjauksena on, että virka-/työvapaa voidaan myöntää enintään uuden
palvelussuhteen koeajaksi. Virkasuhteissa koeajan pituus voi enimmillään olla kuusi
kuukautta.
Viran tehtävien hoitamiseksi virkavapauden aikana on päädytty esittämään, että
johtavan nuorisotyönohjaaja Olli Vaittisen viransijaisena toimii seurakunnan vakituinen
nuorisotyönohjaaja Mirja Luodes. Hänen viransijaiseksi puolestaan palkataan
sosionomi (AMK)- kirkon nuorisotyönohjaaja -opiskelija Jussi Hällström. Hän on
työskennellyt kahtena viime kesänä kausinuorisotyönohjaajana Lohjan seurakunnassa.
Lisäksi hän on toiminut Vs. nuorisotyönohjaajana Vihdin seurakunnassa vuosina 20112012.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. myöntää Olli Vaittiselle palkatonta virkavapautta 3.8.2015 - 2.2.2016
2. nimittää Mirja Luodeksen vs. johtavaksi nuorisotyönohjaajaksi 3.8.2015 2.2.2016
3. valita Jussi Hällströmin Mirja Luodeksen viransijaiseksi vs. nuorisotyönohjaajaksi
3.8.2015 - 2.2.2016
4. edellyttää, että Jussi Hällström toimittaa ennen valinnan vahvistamista
työantajan nähtäväksi rikosrekisterilain 6:2 §:n mukaisen rikosrekisteriotteen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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68.

LOHJAN SEURAKUNNAN JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSLUETTELOT

69.

JOOGA LOHJAN SEURAKUNNASSA
Lohjan seurakunnassa on toiminut joogaliikkeisiin ja keskittymiseen perustuva ryhmä
vuoden 2013 syksystä lähtien Mäntynummen seurakuntatalossa. Aikaisemmin ryhmän
toimintaa on markkinoitu kristillisen mietiskelyn ryhmänä. Kuluvana toimintakautena
ryhmän toiminnasta informoitiin ”jooga” –nimellä, josta on ollut kohua niin paikallisessa
mediassa kuin seurakuntalaisten keskuudessa. Myös kirkkoneuvoston vuoden
ensimmäisessä kokouksessa asia otettiin esille. Useiden kantojen mukaan jooga on
vieraan uskonnon harjoittamista ja viittaa hindulaisuuteen.
Tältä keväältä joogaryhmän toiminta on jo päättynyt, joten kirkkoneuvoston on syytä
linjata tulevan syksyn toiminnan kannalta, voiko se jatkua palkkiotoimisen koulutetun
ohjaajan toiminnan tuloksena seurakunnassamme.
Joogaryhmän jäsenet ovat maksaneet seurakunnalle 20-30 € osallistumismaksun
taloudellisesta tilanteestaan riippuen. Osallistujamäärän perusteella kirkollinen
opintukikeskus Agricola puolestaan maksaa seurakunnalle tukea toiminnasta
osallistujamäärän mukaan, jolloin varsinaisen ohjaajan palkkioiden ja menojen
nettokustannuksia tullee arvion mukaan seurakunnalle maksettavaksi noin 249 €. Pastori
Arja Penttisen tekemä selvitys ja arvio kuluista on liitteenä.
Joogan voidaan katsoa rantautuneen Suomeen 1970-luvulla ja sen alkutaipaleella
voidaan useamman suuntauksen tuoneen esille vahvasti itämaisten uskontojen
jumalakäsitystä ja filosofiaa. Yli neljän vuosikymmen seurauksena sekä jooga että sen
harrastajat ovat jakautuneet moniin erilaisiin ryhmiin: osalla toimijoista on edelleen
uskonnollinen sävynsä, osa lähinnä liikunnallista ja keskittymisen kautta yksilön
hyvinvointiin tähtäävää toimintaa. Vuosikymmenien seurauksena ”jooga” nimen alla
toimivat sekä eri kansalaisopistojen ryhmät, puhdas liiketoiminta esimerkiksi
markkinoiden työyhteisöjen hyvinvointia erilaisine joogastudioineen, uskonnollisesti
suuntautunut toiminta että selkeä vapaaehtoinen harrastustoiminta. Pelkästään
saatavilla olevasta tarjonnasta ja niiden erilaisista filosofisista ajatussuunnista voisi
saada todennäköisesti useamman akateemisen opinnäytetyön.
Terminä ”jooga” on selkeästi Intiasta lähtöisin ja sanksriitin kielestä pohjautuva
vuosituhantiseen kokemusperään pohjautuva ihmisen ja kaikkeuden olemusta koskevaa
pohdiskelua ja käytännön harjoitusta. Lähteiden mukaan sana ”jooga” käännös vastaa
”yhdistymistä”. Vahvasti yleistäen joogan tavoitteena ovat mielen selkiytyminen ja
yhdistyminen päästen lähemmäksi jumalallista, tiedostavan olemusta. Toinen vahva
lähestymiskulma on tehdä joogaharjoituksia oman terveyden ylläpitämiseksi.
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Joogaliitto internet-sivustollaan (www.joogaliitto.fi) toimintaa mm seuraavasti:
Jooga on ikivanha kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä, joka sopii kaikille
omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan ja henkisestä kasvustaan
kiinnostuneille. Jokainen joogan harjoittaja työskentelee itsensä kanssa
omien edellytystensä mukaisesti, omista lähtökohdistaan
Itsetuntemuksen ja tietoisuuden syventyminen avaavat tietä
tasapainoiseen arkipäivään, elämän arvojen selkiintymiseen ja toimiviin
ihmissuhteisiin.
Joogaliiton sivustolta ilmenee, että varsinainen uskonnollinen aineisto sieltä puuttuu niin
idän kuin lännen uskontojen osalta. Itse asiassa heidän tematiikkansa mukaan ihminen
toimii omista lähtökohdistaan ja vakaumuksestaan käsin.
Meditaatio, mietiskely ja hiljaisuuden harjoittaminen tuovat erityisesti osalle
aktiiviseurakuntalaisia vahvan mielikuvan idän uskontojen harjoittamisesta. Kuitenkin
esimerkiksi hiljaisuuden retriitit ovat tänä päivänä eri seurakunnissa vakiintunutta
toimintaa. Myös näissä retriiteissä tehdään hengitys- ja liikeharjoituksia. Helsingin
Tuomiokirkkoseurakunnassa on kokoontunut joogaryhmä vuodesta 2012 saakka, johon
myös media silloin kiinnitti huomiota. Tässä tilanteessa Kirkon uskontokasvatussihteeri
totesi, että joogassa ei ole tärkeintä muoto vaan sisältö. Hänen mukaansa jooga
muuttuu silloin kristilliseksi, kun tavoitteena on tehdä tilaa Jumalalle. Kirkollinen järjestö
Hiljaisuuden ystävät markkinoi tulevan heinäkuun joogakurssiaan omilla nettisivuillaan.
Kristillinen perinne niin ortodoksisessa kuin katolisessa kirkossa on vahvemmin vaalinut
luostarilaitoksissaan tätä perinnettä. Esittelijälle parhaimmat lähdeteokset ovat Wilfrid
Stinesen: Kristillinen syvämietiskely, Katolinen tiedotuskeskus 1981 ja RissanenHäyrynen-Virtaniemi: Hiljaisuus puhuu, Kirjapaja 1979. Näistä molemmista teoksista
ilmenee, että tietyntyyppiset liikeharjoitukset: oikean hengitystekniikan harjoittaminen ja
ajatusten keskittäminen kuuluvat kaikkien uskontojen yhteiseen kokemus- ja
tietokantaan. Kirkon tutkimuskeskuksen vs. johtaja Kimmo Ketola esitelmöi Kirkkopäivillä
aiheesta: ”Kristillinen jooga on teologisesti mahdollista.” Se puolestaan näytti
aiheuttaneen kirkollisessa sosiaalisessa mediassa mielipiteiden myrskyn.
Terminä ilmausta ”Jooga” voidaan pitää paljon kattavavana ja se merkitsee eri
herätysliiketaustoista oleville seurakuntalaisille ääripäissään eri asioita: yhtäältä vahvaa
näkemystä idän uskontoihin ja toisaalta vahvaa sidettä Jumalan läsnäoloon
hiljentymisen kautta. Kantaa on otettu paikallisessa mediassa, oikeastaan ilman omaa
kokemusperäistä tietoa, miten asiaa juuri seurakunnan ryhmässä harjoitetaan. Jälleen
kerran on onnistuttu järjestämään yhden ihmisen tuomioistuimia, joissa syyttäjä,
puolustus ja tuomarointi tapahtuvat yhden ja saman ihmisen toimesta.
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Esittelijä kysyi joogaryhmän jäsenilta seuraavat kysymykset:
1. Onko joogaryhmässä kokemuksesi mukaan harjoitettu vierasta
uskontoa, tai onko rukoiltu jonkun vieraan uskonnon jumalan nimissä?
2. Oletko huomannut oivaltaneesi jotain uutta kristillisen uskon Jumalasta
tai Kristuksesta. Oletko kokenut kasvaneeni hengellisesti?
3. Kirkkoneuvosto päättänee, voiko joogaryhmä kokoontua ensi syksynä
seurakunnallisena toimintana tiloissamme. Kuinka tärkeänä näet toiminnan
jatkuvuuden?
4. Jos kynnyskysymykseksi tulee termi "jooga" päätettäessä jatkosta, niin
ehdotuksesi uudeksi nimeksi, ja on ko. Menettely mielestäsi sopiva?
Mitä muuta tahdot kertoa?
Kaikkien vastaajien näkemyksen mukaan vierasta uskontoa ei ole harjoitettu. Toisen
kysymyksen vastaukset jakaantuivat siten, että yksi ei kokenut asia millään tapaa
hengellisenä, yksi vastaajista koki uskonsa syventyneen ja muutama vastaaja ilmaisi
lähentyneensä kirkkoa ja sen sanomaa, jopa käyneensä kirkon nettisivuilla. Yksi
vastaajista koki ”heränneensä Kristuksen olemassa oloon”.
Kaikki vastaajat kokivat seurakunnan anteen heille joogaryhmän kautta jotakin syvällistä
tai madaltaneen kynnystä tulla seurakunnan muihin tilaisuuksiin. He toivoivat ryhmän
jatkumista nimenomaan siten, että rehellisesti kerrotaan olevan kysymyksessä
joogaryhmästä. ”Jooga on joogaa, ei mitään muuta. En olisi tullut ryhmään, jos nimi olisi
ollut venyttely.” Joogaryhmän jäseniltä tullut palaute toiminnasta on ollut yksin omaan
myönteistä.
Esittelijä myöntää olleensa kriittinen ryhmän aloittaessa toimintansa suositellen ryhmälle
joogan sijasta muuta nimeä. Taustalla tähän suositukseen oli selkeä tietoisuus siitä,
kuinka sana jooga terminä tuottaa osassa seurakunnan aktiivisissa toimijoissa
mielleyhtymän idän uskontojen harjoittamisesta. Toisaalta esittelijä on perehdyttyään
muuten kristilliseen mystiikkaan ja sen kautta myös protestanttisen perinteen piirissä
kasvaneiden ihmisten tarpeeseen hiljentyä ja harjoitella hiljentymistä erityisellä tavalla.
Tässä tapauksessa ilmoituksissa ollut termi ”jooga” on saavuttanut sellaisia seurakunnan
jäseniä toiminnan piiriin, jota muuten eivät olisi tilaisuuksiin saapuneet. Näin ryhmän
toiminta on sitouttanut ihmisiä seurakuntamme jäsenyyteen. Mitä enemmän
valmistelussa olen asiaa selvittäessä edennyt sitä myönteisemmäksi käsitykseni termin
oikeellisuudesta on tullut. Samalla on todettava, että tulevaisuudessa, mikäli toiminta
saa jatkua on kiinnitettävä huomiota oikeanaiseen ja täsmälliseen informaatioon asiasta.
Kaikesta huolimatta jo mediassa käydyn keskustelun perusteella voidaan todeta, että
jotkut henkilöt pitävät omista lähtökohdistaan johtuen näkökantansa.
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Tosiasia on kuitenkin se, että kyseisessä ryhmässä on noin 28 jäsentä, joista valtaosa on
kokenut juuri tämän toiminnan rakentaneen heitä niin henkisesti kuin hengellisesti.
Toisaalta huolensa ilmaisseet aktiiviseurakuntalaiset ovat aivan aiheellisesti ja
oikeutetusti olleet ryhmän toiminnan sisällöstä. Huolen taustana on kyseiseen joogasanaan liittyvä historiallinen painolastinsa. Heille sana jooga merkitsee vieraaseen
uskontoon liittyvästä toiminnasta. Kuitenkaan he itse eivät ole tutustuneet itse
toimintaan ja sen vaikutuksiin.
Kirkkoneuvoston onkin päätöksessään huomioitava molemmista näkökohdista nousevat
perustelut. Toisaalta samassa yhteydessä on vakavasti huomioitava se, että toiminnan
piiriin on saatu ryhmän kautta uusia ihmisiä sitouttaen seurakuntaan. Kolmanneksi
seurakunnan on syytä olla omassa tiedotuksessaan avoin ja rehellinen.
LIITE 4

Selvitys Lohjan seurakunnan joogaryhmän maksuliikenteestä

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tehdyn selvityksen todeten, että Joogaryhmä voi
jatkaa toimintaansa syksyllä 2015.
Käsittely:
Jäsen Simo Jouhi ehdotti pykälän pöydälle jättämistä, jota jäsen Jari Väre kannatti.
Kannatettu ehdotus johti äänestykseen.
Hyväksyttiin äänestystavaksi sihteerin suorittama nimenhuutoäänestys.
Hyväksyttiin puheenjohtajan tekemä äänestysehdotus, jonka mukaan esityslistassa
olevaa kirkkoherran päätösesitystä kannattavat äänestävät ”JAA” ja Simo Jouhen
tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät ”EI”.
Suoritetussa äänestyksessä kirkkoherran päätösesitys sai 6 JAA –ääntä ja Simo Jouhen
ehdotus sai 7 EI –ääntä. Näin ollen Simo Jouhen tekemä ehdotus jättää Jooga Lohjan
seurakunassa esitys pöydälle voitti äänestyksen.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto päätti äänestyksen jälkeen jättää Jooga Lohjan seurakunnassa esityksen
pöydälle. Seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen kirkkoherra esittää pyynnön Eila
Laxenille saapua kokoukseen kertomaan lisää joogaryhmästä.
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Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:


Kirkkohallituksen yleiskirjeet 7-9
Yleiskirjeet luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet



Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet A4
Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet luettavissa http://sakasti.evl.fi/yleiskirjeet



Espoon hiippakunnan tuomikapitulin päätökset 16.4.2015
Päätökset luettavissa
http://espoonhiippakunta.evl.fi/hallinto_lakiasiat/hallintotiedotteet/hallintotiedott
eet/hallintotiedotteet-2015/

Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat, jotka ovat luettavana edellä esitetyissä
nettiosoitteissa.

72.

MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.

73.

VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.50.
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