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42 §
KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5. pykälän mukaan kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen
on toimitettava viimeistään viisi päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista.
Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä
ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkin asian neuvoston käsiteltäväksi,
hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia
esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. Kirkkoneuvoston kokouksessa voi
aloitteen tehdä suullisestikin (KJ 9:2).
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 29.4.2019 kirkkoneuvoston jäsenille.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla (KL 7:4).
ESITYS:

Puheenjohtaja avaa kokouksen, sen jälkeen päätetään
kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja laulettiin virsi 375.
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Läsnä nimenhuudon mukaan oli 9/10 jäsentä. Petteri Hyytiäinen oli
ilmoittanut esteestä, myös hänen varajäsenensä Marketta Aaltonen oli
estynyt.
Seurakuntapuutarhuri oli paikalla esittelijänä § 45.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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43 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄOLO
Seurakunnan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja
allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa (KJ 7:6 1 mom.). Kirkkoneuvoston ohjesäännön (2:9
§ 3 mom.) mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan
tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.
Kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja
yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirja ja seurakuntavaalien tuloksen vahvistamista
koskeva vaalilautakunnan päätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin
siitä on seurakunnan ilmoitustaululla ennakolta ilmoitettu. Seurakunnan muun
viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti nähtävänä, jos asianomainen
viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.
Alistus- ja valitusviranomaisen päätös siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä samalla tavalla kuin kirkkoneuvoston
pöytäkirja.
Pöytäkirja tai päätös on pidettävä yleisesti nähtävänä vähintään oikaisuvaatimuksen
tai valituksen tekemiselle varatun ajan. (KL 25:3)
ESITYS:

1) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestystä noudattaen
tarkastusvuorossa ovat Colette Roto ja Kaisa Vasama-Kakko
2) Päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 8.5.2019
kirkkoherranvirastossa.
3) Päätetään, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Someron
seurakunnan kirkkoherranvirastossa 9.5.2019 alkaen.
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta pidetään seurakunnan virallisella
ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 29.4. – 23.5.2019.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Colette Roto ja Kaisa VasamaKakko, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
2) Esitys hyväksyttiin
3) Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Someron
seurakunnan kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan internet-sivuilla
9.5.2019 alkaen.
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44 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
ESITYS:

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin.
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45 §
SOMERNIEMEN UURNAHAUTAUSMAA
Kn 26.3.2014 § 25:
Hautausmaan katselmuksessa 2013 oli esillä Somerniemen hautausmaan uurnaalueen luonnos. Koska alue on suunniteltu vanhalle arkkuhauta-alueelle on kyseessä
muutos hautausmaan käyttösuunnitelmaan. Korjattu käyttösuunnitelma on
hyväksytettävä kirkkovaltuustolla ja alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kn 19.6.2013 § 55 liitteessä esitetään, että tulevan talven aikana asiakirjat tulisi laittaa
kuntoon hanketta varten ja vuoden 2015 talousarvioon varataan määräraha uurnaalueen rakentamiseksi.
Luonnoksessa on alueelle suunniteltu uurnahautaoja (12kpl), muistolehto (160
tuhkalle) ja sirottelualue (esityslistan liite nro 1).
Huomioina luonnokseen on uurnahautojen määrä suhteessa muistolehtoon. Samoin
sirottelualueen tarpeellisuus hautausmuotona ylipäätään. Vainajan tuhka tulisi haudata
pintaturpeen alle. Vainajan tuhka on todellisuudessa hienoksi jauhettua palanutta
luuta, raskasta jauhoa, joka liettyy maan pinnalle siroteltuna. Tavallisesti tuhka
sirotellaan maahan laajalle alueelle. Maakosteuden tai sateen aikaansaama reaktio
hajottaa tuhkan rakenteen siten että muutaman päivän kuluttua sitä ei ole enää
lainkaan tunnistettavissa maan pinnalla.
Hautaustoimen käsikirjassa todetaan, että tällainen vainajan jäännösten käsittely ei
kuulu suomalaiseen hautauskulttuuriin.
ESITYS spt: Kirkkoneuvosto keskustelee luonnoksen pohjalta eri hautausmuodoista ja
niiden tarpeellisuudesta. Keskustelun pohjalta päätetään:
1) jatketaanko valmistelua luonnoksen pohjalta.
2) luonnosta muutetaan siten, että uurnahautoja pyritään lisäämään ja
sirottelualue jätetään toteuttamatta
3) seurakuntapuutarhuri valmistelee uuden luonnoksen joka tuodaan
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi
Keskustelun jälkeen seurakuntapuutarhuri muutti päätösesitystään.
MUUTETTU ESITYS spt: Kirkkoneuvosto päättää, että Somerniemen
uurnahautausmaan suunnittelua jatketaan luonnoksen pohjalta.
PÄÄTÖS:

Muutettu esitys hyväksyttiin. Suunnitteluluonnos on tämän pöytäkirjan
liitteenä nro 1.

Kn 8.5.2019 § 45:
Somerniemen uurnahautausmaan ja sirottelualueen rakentamiseen on varattu
talousarvion investointiosaan 30 000 € kuluvalle vuodelle.
Päivitetyssä uurna/muistolehto suunnitelmassa on 20 uurnahautaa ja muistolehdossa
paikka 198:lle vainajan tuhkalle.
Uurnahaudoille omaiset hankkivat itse muistomerkkiohjeiden mukaisen muistomerkin.
Osa haudoista voitaisiin myydä kierrätetyn, seurakunnan kunnostaman kiven kanssa.
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Tällöin haudasta perittäisiin hinta uurnahaudan lisäksi muistomerkin hinta.
Kunnostetun muistomerkin hinta voisi olla 600 €, kun uusien kivien hinnat ovat jopa
alkaen 1500 €. Kierrätettyjen kivien myymisellä voitaisiin varsin tiivisti rakennetun
hautaosaston ilmettä selkeyttää ja rauhoittaa kivien yhtenäisellä ulkoasulla.
Alkuvaiheessa voitaisiin asentaa 5 kunnostettua muistomerkkiä. Tämä olisi myös
omalta osaltaan ilmaston muutosta hillitsevä toimi.
Muistolehdon muistomerkiksi on kaavailtu niin ikään kierrätettyä kunnostettua kiveä.
Muistomerkkiin mahtuisi toistasataa messinkikilpeä vainajatiedoille. Nimikilven hankkii
ja asennuttaa seurakunta. Hinta sama kuin Somerolla.
Rantaan rakennettava sirottelualue on metalliaidalla erotettu 10 x 10 m kokoinen alue.
Jos jatkossa todetaan alueen olevan liian pieni, on se helposti laajennettavissa
tarpeen mukaiseksi.
Alueelle pystytetään aidan ulkopuolelle kunnostettu vanha muistomerkki, johon on
mahdollisuus hankkia nimikilpi kuten muistolehtoon. Muistomerkillä on paikka kukille ja
kynttilöille. Luonnonkauniille alueelle hankitaan pari penkkiä joilla kulkija voi hiljentyä
muistelemaan menneitä sukupolvia.
Muistolehtoon ja sirottelualueelle kätketään vainajan tuhka vain sulan maan aikaan.
Muun aikaa tuhkan voi säilyttää seurakunnan vainajien kylmätiloissa.
Suunnitelmat hauta-alueesta ja muistomerkeistä tuodaan kokoukseen.
Suunnitelmat uurna- ja sirottelualueista ovat esityslistan liitteinä nro 1 ja 2.
LAVA: päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin.
ESITYS spt: Kirkkoneuvosto
1) hyväksyy päivitetyt uurna/muistolehto- ja sirottelualueen suunnitelmat
2) päättää aloittaa uurna- ja sirottelualueiden rakentamisen 2019
3) päättää asennuttaa 5 kpl kierrätettyjä muistomerkkejä
uurnahautausmaalle.

PÄÄTÖS:

1-3) Esitys hyväksyttiin. Suunnitteluluonnokset ovat tämän
pöytäkirjan liitteinä nro 1 ja 2.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jouko Mäkinen poistui tämän asian käsittelyn
jälkeen klo 18.40.
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46 §
TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018
Kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö allekirjoittivat 2/2019 kokouksessa tilinpäätöksen
2018 ja tilinpäätösasiakirjat jätettiin tilintarkastajalle
Hallinnon ja talouden tarkastus varainhoitovuodelta 2018 on suoritettu 3.4.2019.
Tilintarkastaja Pertti Keskisen/KPMG Oy Ab:n antama tilintarkastuskertomus on
esityslistan liitteenä nro 3.
Taloussäännön 29 §:n mukaan kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen ja
tilintarkastuskertomuksen sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston
käsiteltäviksi. Tilinpäätöksestä ja vastuuvapaudesta päätetään viimeistään
varainhoitovuotta seuraavan kesäkuun aikana.
LAVA: päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin.
ESITYS tp: Kirkkoneuvosto päättää
1) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018.
2) esittää tilinpäätöksen 2018 ja tilintarkastuskertomuksen
kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.
PÄÄTÖS:

1-2) Esitys hyväksyttiin.
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47 §
KIRKKOJEN KAMERAVALVONTA
Kirkkohallitus suosittelee kameravalvontaa seurakuntien kiinteistöihin ja toteaa sen
olevan hyödyllinen keino ennalta ehkäistä ilkivaltaa, rikoksia ja tuhopolttoja. Tähän on
usein tarkoituksenmukaista liittää myös ulkovalaistus.
Someron seurakunnan vakuutukset ovat IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä. IF:n
vakuutusehdoissa on kameravalvonnasta seuraavanlainen vaatimus:
”Kirkon ollessa suljettu sen ympäristöä on valvottava tallentavalla kamervalvonnalla
siten, että kirkon ulkoseinien läheisyyteen tulevat asiattomat kulkijat havaitaan.
Kameravalvonnan on käynnistyttävä, kun asiaton kulkija tulee kirkon läheisyyteen.
Kameravalvontakuvan on siirryttävä jatkuvasti miehitettyyn valvontakeskukseen, jonka
on hälytettävä vartija paikalle tai annettava paikallinen äänitiedote, jos havaittu henkilö
aikoo aiheuttaa vahinkoa.
Vakuutuksenottajan on nimettävä kameravalvontajärjestelmän hoitajaksi laitteiston
käyttöön perehtynyt henkilö, joka huolehtii järjestelmän käyttöön liittyvistä asioista.
Kameravalvontajärjestelmä on pidettävä jatkuvasti toimintakuntoisena ja järjestelmän
hoito- ja kunnossapito-ohjeita on noudatettava. Kameravalvontajärjestelmä on
huollettava valmistajan ilmoittamin määräajoin.
Kameravalvontajärjestelmän ja ilmoituksensiirtojärjestelmän kokeilut on tehtävä
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokeiluista on pidettävä kirjaa.”
KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Viria Security Oy:n (ent. Nordic LAN&WAN
Communication Oy) välisen puitesopimuksen perusteella, seurakuntataloudet pystyvät
tilaamaan kameravalvontapalvelun ilman omaa kilpailutusta ja suunnittelun tuomia
haasteita. Kilpailutus hoidettiin KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Kirkkohallituksen
yhteistyössä. Palvelu toimitetaan asiakkaalle ”avaimet käteen” –periaatteella. Viria
Security Oy:llä on 20 toimipistettä ympäri maata. Palvelu sisältää järjestelmän
toimituksen lisäksi myös järjestelmän ylläpidon. Edellä mainitut asiat ja järjestelmän
toiminnallisuuden valvonta kuuluu kuukausiveloituksen piiriin.
Virialta saatu tarjous sisältää tallentavan kameravalvonnan, mutta ei IF:n vaatimaa
jatkuvaa reaaliaikaista valvontaa. Asiasta on keskusteltu Virian edustajan Mika
Janhusen kanssa ja hänen mukaansa Virialta on mahdollisuus saada kyseinen
palvelumalli.
Virialta on pyydetty uusi tarjous, joka sisältää reaaliaikaisen valvonnan, mutta sitä ei
ole vielä saatu.
Virian palvelumallikuvaus esityslistan liitteenä nro 4.
LAVA: päätöksellä ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta lapsiin.
ESITYS tp: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tilanteen, jossa ollaan
kameravalvonnan hankinnan osalta.
PÄÄTÖS: Esitys hyväksyttiin.

ptk.tark. ______

ptk.tark. ______

SOMERON SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

ESITYSLISTA/
PÖYTÄKIRJA
8.5.2019

3/2019

100

48 §
SEURAKUNTAKESKUKSEN LÄMPÖJOHTOVERKOSTON TASAPAINOTUS JA VENTTIILIEN
UUSINTA, valmistelussa
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49 §
HENKILÖSTÖASIA
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50 §
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VALINTA
Kirkkoneuvosto päätti 20.3.2019 37 § julistaa nuorisotyön ohjaajan viran haettavaksi
välittömästi. Virka päätettiin täyttää määräaikaisena ajalla 1.6.-31.10.2019 virkaa
perustamatta ja 1.11.2019 alkaen toistaiseksi olemassa olevan nuorisotyönohjaajan
viran osalta. Hakuilmoitus on julkaistu MOL:n sivuilla, evl.fi –palvelussa, oikotiellä ja
seurakunnan internet-sivuilla 21.3.-12.4.2019.
Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki viisi henkilöä: kirkon nuorisotyönohjaaja
Tiina Ampuja-Töyry; sosionomi AMK, kirkon nuorisotyönohjaaja Rami Laaksonen;
sosionomi AMK, kirkon nuorisotyönohjaaja Terhi Manni; sosionomi AMK, kirkon
nuorisotyönohjaaja Lauri Marjamaa; sosionomi AMK, diakoni Sanna-Mari Ståhlström.
Kirkkoneuvoston asettama haastattelutyöryhmä (kirkkoherra Jaakko Knuutila,
Marketta Aaltonen, Anu Lankinen ja Kaisa Vasama-Kakko) kutsui haastatteluihin
virkaan pätevät Tiina Ampuja Töyryn, Rami Laaksosen, Terhi Mannin ja Lauri
Marjamaan. Näistä Rami Laaksonen ilmoitti vetävänsä hakemuksensa pois eikä
osallistunut haastatteluihin.
Haastattelut suoritettiin 24.4.2019 ja ne olivat kaksi osaiset. Ensin haastattelutyöryhmä
haastatteli hakijoita, jonka jälkeen haastateltavat antoivat työnäytteen isoisille. Näytettä
seuramassa ja kommentoimassa oli nuorten lisäksi kasvatuksen työryhmän jäseniä.
Hakuasiakirjojen, haastattelujen ja työnäytteen perusteella haastattelutyöryhmä päätti
esittää kirkkoneuvostolle, että se valitsisi nuorisotyönohjaajan virkaan Lauri Marjamaan
ja varalle Terhi Mannin.
Esityslistan liitteenä nro 5 oleva hakijoiden vertailua-osio sisältää viranomaisten
julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 29) kohdan nojalla salassa pidettäviä
henkilöarviointeja ja kerätään pois kirkkoneuvoston jäseniltä kokouksen jälkeen.
Yhteenveto nuorisotyönohjaajan virkaa hakeneista on esityslistan liitteenä nro 6.
LAVA: Nuorisotyönohjaajan valinnalla on oleellinen merkitys lapsiin ja nuoriin.

KÄSITTELY: Markku Manni poistui kokouksesta (intressijäävi) tämän asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
ESITYS khra: 1) Kirkkoneuvosto valitsee nuorisotyön ohjaajan virkaan Lauri
Marjamaan. Virka täytetään määräaikaisena ajalla 1.6.-31.10.2019
virkaa perustamatta ja 1.11.2019 alkaen toistaiseksi olemassa olevan
nuorisotyönohjaajan viran osalta. Virkaan valitun on esitettävä
hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §) sekä
rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Virassa on 4 kuukauden koeaika. Viran
palkkaus on vaatimusryhmä 502 alarajan mukainen kuukausipalkka.
Virkapaikka on Someron seurakuntakeskus.
2) Varalle kirkkoneuvosto valitsee Terhi Mannin.
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Tässä kohtaa neuvosto pyysi neuvottelutaukoa ilman viranhaltijoita (klo 19.27 -19.48)
Keskustelun jälkeen kirkkoherra muutti päätösesitystään.
MUUTETTU ESITYS khra:
1) Kirkkoneuvosto valitsee nuorisotyön ohjaajan virkaan Terhi Mannin.
Virka täytetään määräaikaisena ajalla 1.6.-31.10.2019 virkaa
perustamatta ja 1.11.2019 alkaen toistaiseksi olemassa olevan
nuorisotyönohjaajan viran osalta. Virkaan valitun on esitettävä
hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §) sekä
rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Virassa on 4 kuukauden koeaika. Viran
palkkaus on vaatimusryhmä 502 alarajan mukainen kuukausipalkka.
Virkapaikka on Someron seurakuntakeskus
2) Varalle kirkkoneuvosto valitsee Lauri Marjamaan.
Riitta Lehtinen esitti, että kirkkoneuvosto valitsee nuorisotyönohjaajan virkaan
haastattelutyöryhmän mielestä soveltuvimman Lauri Marjamaan.
Kirkkoherra esitti suljettua lippuäänestystä. Kirkkoherra tarkensi, että vaalissa
äänestetään nuorisotyön ohjaajaa. Eniten ääniä saanut valitaan nuorisotyönohjaajan
virkaan.
Suoritettiin vaali suljettuna lippuäänestyksenä. Ääntenlaskijoina toimivat Colette Roto
ja Kaisa Vasama-Kakko.
Vaalissa annettiin kahdeksan ääntä, jotka jakaantuivat seuraavasti:
Yksi tyhjä ääni
Lauri Marjamaa viisi ääntä, Terhi Manni kaksi ääntä.
Äänestysliput pöytäkirjan liitteenä.
PÄÄTÖS:

1) Kirkkoneuvosto valitsee nuorisotyön ohjaajan virkaan
haastattelutyöryhmän mielestä soveltuvimman Lauri Marjamaan. Virka
täytetään määräaikaisena ajalla 1.6.-31.10.2019 virkaa perustamatta ja
1.11.2019 alkaen toistaiseksi olemassa olevan nuorisotyönohjaajan
viran osalta. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys
terveydentilastaan (KL 6:16 §) sekä rikosrekisteriote (KL 6:33 §).
Virassa on 4 kuukauden koeaika. Viran palkkaus on vaatimusryhmä 502
alarajan mukainen kuukausipalkka. Virkapaikka on Someron
seurakuntakeskus.
2) Varalle kirkkoneuvosto valitsee Terhi Mannin.

Yhteenveto kaikista hakijoista on pöytäkirjan liitteenä nro 3.
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51 §
JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA KESÄ-SYYSKUULLE 2019
Jumalanpalveluselämän tehtäväalueen tavoitteisiin on toimintasuunnitelmaan kirjattu
työkausittaisten jumalanpalvelussuunnitelmien laatiminen ja niiden vahvistaminen
kirkkoneuvostossa.
Kappelineuvoston tehtävänä on seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen
hengellistä elämää sekä tehdä kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita.
(kappeliseurakunnan ohjesääntö (§ 12, kohta 1).
Esitys jumalanpalvelussuunnitelmaksi perustuu työyhteisössä tehtyyn suunnitteluun
ja kappelineuvoston esitykseen.
Jumalanpalvelussuunnitelma kesä--syyskuu 2019

31.5.
1.6.

Somero klo 10
klo 13.30 yläkoulun kirkko
klo 9 alakoulujen kevätkirkko

2.6.
9.6.
16.6.
22.6. juhannus
23.6.
30.6.

messu: SLEYn kkopyhä
messu: konfirmaatio I
messu
messu
messu
messu

7.7.
14.7.
21.7.
28.7.
4.8.

messu
messu: konfirmaatio II
messu: konfirmaatio III
messu: Muolaan pitäjäjuhla
messu

11.8.
18.8.
25.8.

messu
messu: eläkeläisten kirkkopyhä
messu

1.9.

-

4.9.

klo 18 korpikirkko Häntälän
rukoushuoneella, rukoushuone
90 v
messu
messu: sadonkorjuun kiitosjuhla
ja diakonian syysmyyjäiset
klo 18 iltakirkko

8.9.
15.9.
22.9.

29.9.

messu: sotainvalidien veljesliiton
Kanta-Hämeen piirin kirkkopyhä

Somerniemi klo 13
klo 11 Oinasjärven koulun
kevätkirkko
messu
sanajp
messu
messu: 50 v. rippikoulu, kahvit
messu: kesäasukkaiden
kirkkopyhä, kahvit kirkossa
torikirkko, kahvit
messu
messu (Jouni Salko)
sjp
messu: somerniemeläisten
konfirmaatio
torikirkko, kahvit, kirkkokuoro
messu
luontokirkko Iso-Valkeella,
nuotiokahvit
klo 10 messu: syyskauden
avaus
-

messu
klo 10 Achrenius
juhlajumalanpalvelus, kahvit srktalolla
enkelikirkko yhteistyössä MLL:n
kanssa
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LAVA: Suunnitelmassa on otettu huomioon lapset. Seurakunnassa aiotaan järjestää
erityisesti lapsille ja perheille suunnattuja jumalanpalveluksia.
ESITYS khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy oheisen jumalanpalvelussuunnitelman kesäsyyskuulle 2019.
PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin.
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52 §
KOLEHTISUUNNITELMA KESÄ-SYYSKUUKSI 2019
Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman päiväjumalanpalveluksissa kannettavista
kolehdeista (KJ 2:8). Kirkkohallitus puolestaan määrää, mihin yleisiin tarkoituksiin
kolehteja on päiväjumalanpalveluksissa kannettava (KL 22:2).
Somerniemen kappeliseurakunnan ohjesäännön mukaan kappelineuvoston tehtävänä
on muun muassa ”antaa kirkkoneuvostolle lausunto sen päätettävästä
kolehtisuunnitelmasta” (§ 12, kohta 6).
su 2.6. 6. sunnuntai pääsiäisestä
Pyhän Hengen odotus
Nuori Kirkko ry:lle Kirkko2025 nuorten tulevaisuusseminaarin järjestämiseen.
(hiippakunnallinen kolehti)
su 9.6. Helluntaipäivä
Pyhän Hengen vuodattaminen
Kristillisten seurakuntien vahvistamiseen islamilaisessa maailmassa Suomen
Evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen kautta. Suomen Evankelisluterilainen
Kansanlähetys ry, Opistotie 1, 12310 Ryttylä, FI83 8000 1501 5451 08, viite 76636.
su 16.6. Pyhän kolminaisuuden päivä
Salattu Jumala
Lasten ja nuorten yksinäisyyden torjumiseen Nuori kirkko ry:n kautta. Nuori kirkko ry,
Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite 204 20194.
la 22.6. Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä)
Tien raivaaja
Svenssonin lähimmäispalvelukeskuksen työn tukemiseen
su 23.6. 2. sunnuntai helluntaista
Katoavat ja katoamattomat aarteet
Ystävyysseurakunnallemme Viron Avinurmeen.
su 30.6. 3. sunnuntai helluntaista
Kutsu Jumalan valtakuntaan
Naisten toimeentulon parantamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Kirkon Ulkomaanapu, PL 210, 00130 Helsinki, viitenumeroluettelo.
su 7.7. 4. sunnuntai helluntaista
Kadonnut ja jälleen löytynyt
Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen, Kirkkohallitus, PL 210, 00131 Helsinki, viitenumeroluettelo
su 14.7. 5. sunnuntai helluntaista
Armahtakaa!
Valtakunnallisen elintarvikejakelun koordinoinnin sekä seurakuntien
ruokapankkitoiminnan turvaamiseksi ja tehostamiseksi Kirkkopalveluiden kautta.
Kirkkopalvelut ry, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää, FI60 2077 1800 0621 52.
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su 21.7. Apostolien päivä
Herran palveluksessa
Hiippakunnan nimikkolähettien Päivi ja Sakari Löytyn työn tukemiseen
Namibian ev.lut. kirkon palveluksessa, Suomen Lähetysseuran kautta.
(hiippakunnallinen kolehti)
Somerniemi: Kiinan raamattutyöhön Suomen ev.lut. kirkon ja Kiinan kristillisen
neuvoston vuonna 2000 solmitun yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi Suomen
Pipliaseuran kautta. Suomen Piplia-seura ry, PL 54, 00241 Helsinki,
viitenumeroluettelo.
su 28.7. 7. sunnuntai helluntaista
Rakkauden laki
Somero: Muolaa-seuran hengelliseen toimintaan
Somerniemi: Kristillisen spiritualiteetin vaalimiseen muun muassa kouluttamalla
retriittiohjaajia ja tukemalla hengellistä ohjausta yhteistyössä seurakuntien,
hiippakuntien ja kirkollisten kouluttajien kanssa Hiljaisuuden Ystävien kautta.
Hiljaisuuden Ystävät ry, PL 18, 37801 Akaa, FI19 5780 3820 0907 43.
su 4.8. Kirkastussunnuntai (Kristuksen kirkastumisen päivä)
Kirkastettu Kristus
Lapsi- ja perhetyöhön kotimaassa sekä Virossa Evankelisen lähetysyhdistyksen
kautta. Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry, Kokkolantie 12, 43500 Karstula, FI28
5114 0220 0343 69.
Somerniemi: Oman seurakunnan rippikoulutyölle
su 11.8. 9. sunnuntai helluntaista
Totuus ja harha
Raamattujen ja Uusien testamenttien painattamiseksi ja jakamiseksi koululaisille ja
sotilaille sekä hotelleihin, vankiloihin ja sairaaloihin Suomessa ja Ukrainassa. Suomen
Gideonit Gideoniterna i Finland ry, Vaajakoskentie 110, 40420 Jyskä, FI81 8000 1600
1824 07.
Somerniemi: Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Nuori Kirkko ry:n
kautta. Nuori Kirkko ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77,
viite 202 20190.
su 18.8. 10. sunnuntai helluntaista
Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa
Orpotyöhön Keniaan Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta. Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY ry, PL 184, 00181 Helsinki,
FI13 8000 1500 7791 95.
su 25.8. 11. sunnuntai helluntaista
Etsikkoaikoja
Diakoniatyöhön Suomen Lähetysseuran kautta. Suomen Lähetysseura ry, PL 56,
00241 Helsinki. Tilitysohjeet osoitteessa: www.seurakuntapalvelut.fi
su 1.9. 12. sunnuntai helluntaista
Itsensä tutkiminen
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Kansan Raamattuseuran nuoriso- ja opiskelijatyölle valtakunnallisten tapahtumien
toteuttamiseen, seurakuntien nuorisotyötä tukevaan ohjelma – ja materiaalituotantoon
sekä nuorten aikuisten toimintaan. Kansan Raamattuseuran Säätiö, PL 48, 08101
Lohja, FI73 2103 3800 0055 77.
su 8.9. 13. sunnuntai helluntaista
Jeesus, parantajamme
Somero: Kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla ja kansainväliseen
diakoniaan Suomen satamissa Suomen Merimieskirkon kautta. Suomen
Merimieskirkko ry, Hitsaajankatu 4 A, 00810 Helsinki, FI69 1014 3000 2126 27.
Somerniemi: Nimikkolähettityö. Mari ja Seppo Paulasaaren työn tukemiseen
Jerusalemissa Suomen lähetysseuran kautta.
su 15.9. 14. sunnuntai helluntaista
Lähimmäinen
Maataloustuottajien hengellisen työn tukemiseen
su 22.9. 15. sunnuntai helluntaista
Kiitollisuus
Lasten, nuorten ja aikuisten Raamatun tuntemuksen, lukemisen ja opetuksen
edistämiseen raamatunlukumateriaalien sekä muun raamattutyön kautta.
Raamatunlukijain Liitto ry, Keskikatu 12 A 6, 45100 Kouvola, FI25 1579 3000 1327 72.
su 29.9. Mikkelinpäivä (Enkelien sunnuntai)
Jumalan sanansaattajat
Kummiuden ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen Nuori Kirkko ry:n kautta. Nuori
Kirkko ry, Itälahdenkatu 27 A, 00210 Helsinki, FI47 1574 3000 0014 77, viite
202 20190.
Somerniemi: MLL:n paikallisyhdistykselle
LAVA: Suunnitelmassa on otettu huomioon lapset. Seurakunnassa aiotaan kerätä
myös heille suunnattuja kolehteja.
ESITYS khra: Kirkkoneuvosto vahvistaa oheisen kolehtisuunnitelman.
PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin.
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53 §
SIIKJÄRVEN LEIRIKESKUKSEN KESÄSUUNNITELMA 2019
Siikjärven leirikeskusta varten on laadittu seuraava alustava ohjelma:
Perhekerhon retkipäivä
Perhekerhon retkipäivä 2
Ikonimaalausleiri
Eläkeläisten virkistyspäivä
Vapaaehtoisten virkistysilta
Mielenterveyskuntoutujien virkistyspäivä

ma 6.5., KH, AH, KT
ti 7.5., KH, AH, KT
ma-pe 13.-17.5. HS, Mari Zabyshnyi
ti 28.5. HS, KT, LH
ti 28.5. ETR, HS, KT
pe 31.5. HS

1.riparin kesäjakso
isät ja pojat 1. leiri
isät ja pojat 2.leiri
tyttöleiri 1.leiri
tyttöleiri 2.leiri
kehitysvammaisten leiri
perheleiri 1.
perheleiri 2.

su-pe 2.-7.6. LH, KH, NO
la-ma 8.-10.6. JH, NO
ma-ke 10.-12.6 JH, NO
pe-su 14.-16.6. KT, KH
su-ti 16.-18.6. KT, KH
ti-ke 25.-26.6. HS, KT
pe-la 28.-29.6. AH, KK
la-su 29.-30.6. AH, KK

tyttöleiri 3.
tyttöleiri 4
2.riparin kesäjakso
3.riparin kesäjakso

ma-ke 1.-3.7 KT, KH
ke-pe 3.-5.7. KT, KH
su-pe 7.-12.7. JH, KK, NO
su-pe 14.-19.7. KT, JK, AH

Sydänyhdistyksen saunailta
Koisthuhdan kultaisen iän kerhon
virkistyspäivä
Sotaveteraaniyhdistyksen leiripäivä
Sotiemme veteraanien ja tukijäsenten
virkistyspäivä
riparijatkis

ma 5.8.

isoiskoulutusviikonloppu

la-su 21.-22.9 NO, KK

ti 13.8. HS
to 15.8.
ke 28.8.
pe-la 30-31.8. NO, JH, KT, KH

Nimikirjaimet: AH=Asta Haukioja, JH=Jussi Härme, JK=Jaakko Knuutila, KH=Kirsi
Härme, KT=Katri Tuori, LH=Lilli-Irmeli Hintsa, KK=Kira Knuutila, HS=Heidi Sippo,
ETR=Essi Torkkomäki-Ryhtä, NO=nuorisotyönohjaaja
Ensin merkityt nimikirjaimet kunkin leirin kohdalla tarkoittavat, että asianomainen on
ohjelma- ja turvallisuusvastuussa leiristä ja valvoo leirin ruokailut.
LAVA: Päätöksellä on vaikutusta lapsiin ja nuoriin; mahdollistaa osallistumisen
seurakunnan toimintaan leirien kautta.
ESITYS khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy yllä olevan leiriohjelman kesäksi 2019.
PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin
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54 §
SOPIMUS SAIRAALASIELUNHOIDOSTA FORSSAN ALUEELLA
Forssan seurakunnan kirkkoneuvosto on 20.3.2019 15 § hyväksynyt sopimuksen
sairaalasielunhoidosta Forssan alueella. Sopimuksen piiriin kuuluvat Forssan
sairaalan sekä avoterveydenhuollon palveluita käyttävät seurakunnat: Forssa,
Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä, Somero ja Urjala.
Sairaalasielunhoitotyötä johtaa ja valvoo Forssan seurakunnan sairaalasielunhoidon
johtokunta. Johtokunnassa on edustus sopijaseurakunnista vuorollaan vaalikauden (4
vuoden) ajan.
Maksuosuudet suoritetaan toteutuneiden hoitopäivien mukaan. Toiminnasta
aiheutuneet kulut jaetaan sopijaseurakuntien osalta siten, että sairaalasielunhoito
Forssan sairaalassa sekä avoterveydenhuollossa kattaa 60 % sairaalapastorin
työajasta.
Forssan seurakunta on tehnyt erillisen sopimuksen Loimaan seurakunnan kanssa
siitä, että Forssan sairaalapastori hoitaa Loimaan seurakunnan
sairaalasielunhoitotyötä 40 % kokonaistyöajastaan.
Sopimus tulee voimaan 1.4.2019.
Sopimus on esityslistan liitteenä nro 7.
LAVA: Sairaalasieluhoidon asiakkaina ovat myös lapset ja lapsiperheet.
ESITYS khra: Kirkkoneuvosto hyväksyy sopimuksen sairaalasielunhoidosta Forssan
alueella.
PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin.
Sopimus sairaalasielunhoidosta Forssan alueella on pöytäkirjan liitteenä
nro 4.
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55 §
TIEDOKSI TULEVAT ASIAT
ESITYS:

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:
1) kirkkoherran päätöspöytäkirjat
2) talouspäällikön päätöspöytäkirjat
3) seurakuntapuutarhurin päätöspöytäkirjat
4) kappelineuvoston pöytäkirjat sekä työryhmien muistiot
5) Sijoituksien tilanne 31.3.2019 esityslistan liitteenä nro 8
6) Paulasaaret (nimikkolähetit Jerusalemista) ovat palaamassa
30.6.2019 pariksi vuodeksi Suomeen työskentelemään
kotimaanosastolla.

PÄÄTÖS:

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi
1) kirkkoherranpäätöspöytäkirjat 16/2019 Lisäys
koulutussuunnitelmaan, 17/2019 Vuosiloman myöntäminen, muutos,
18/2019 Tiekirkko-oppaiden ottaminen työsuhteeseen, 19-20/2019
Sairausloman myöntäminen
2) talouspäällikön päätöspöytäkirjat 8/2019 Määräaikaisen työntekijän
palkkaaminen siivous- ja keittiötehtäviin, 9/2019 Säästövapaan
myöntäminen, 10/2019 Kalustohankintoja, 11/2019
Vuosilomasuunnitelman muutos ja uuden vuosiloman myöntäminen,
12/2019 Kalustohankinta, 13/2019 Määräaikaisten työntekijöiden
palkkaaminen siivous- ja keittiötehtäviin, 14/2019 Vuosilomien
myöntäminen
3) seurakuntapuutarhurin päätöspöytäkirjan 2/2019 Hautausmaan
kesätyöntekijöiden palkkaaminen
4) Somerniemen kappelineuvoston pöytäkirja 23.4.2019, diakonian ja
kansainvälisen työn työryhmän muistiot 13.2. ja 28.3.2019,
kasvatuksen työryhmän muistio 27.3.2019, piispantarkastuspalaverin
muistio 20.3.2019, Somerniemen kirkkotien tiekunnan
vuosikokouksen pöytäkirja 11.4.2019, Tampereen IT-yhteistyöalueen
johtokunnan kokouksen pöytäkirja 5.3.2019, Someron seurakunnan
diakoniatyön kannatusyhdistys ry:n tilinpäätös vuodelta 2018
5-6) Merkittiin tiedoksi
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56 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita asioita ei ollut.
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57 §
MUUTOKSENHAKUMENETTELY
ESITYS:

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen
pöytäkirjaan liitettävän liitteen mukaisesti.

PÄÄTÖS:

Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjan liite nro 5.

58 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
ESITYS:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

PÄÄTÖS:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35.
Laulettiin iltavirsi 548.
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