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Kirkkoneuvosto

N:o 13/2020
Kokousaika:

Keskiviikkona 23.9.2020 klo 18.00 – 19.35

Paikka:

Leiriranta, Leiriranta 45

Käsitellyt asiat:

§§ 110 - 119

Puheenjohtaja:

Hannu Bogdanoff

Varapuheenjohtaja:

Jari-Pekka Järvinen

Muut päätöksentekijät:

Aulis Stenholm
Erpo Erola
Kristiina Vuorela
Leena Brofeldt
Suvi Koivuharju

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut osallistujat:
Marja Lähdekorpi, sihteeri
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Kn 110§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla oli kirkkoneuvoston 7 jäsentä.

Kn 111§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Suvi Koivuharju
ja Jari-Pekka Järvinen.
Kn 112§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n
mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 49-50/2020
ja talouspäällikön päätökset 57-59/2020 ovat liitteenä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätöksen tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.
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Kn 113§ HAUTAUSMAIDEN OPASTEKARTAT
Seurakunnan toimintasuunnitelmassa on yhtenä tavoitteena, että molemmat hautausmaamme olisivat turvallisia ja helppoja kulkea. Yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu mm.
opastekarttojen hankkiminen molemmille hautausmaille. Investointisuunnitelmassa
kirkon ja hautausmaan investointeihin on varattu rahaa kaikkiaan 27 000 euroa. Näistä
rahoista osa on käyttämättä.
Olemme pyytäneet opastekartoista tarjouksen Haarnio Oy:ltä, M&M Mainosopaste
Oy:ltä ja Suomen Käyttötarra Oy:ltä. Haarnion tarjous ja havainnekuvat opastaulusta
ovat liitteenä 1a-1d, M&M Mainosopasteen tarjous ja havainnekuva ovat liitteen 2a ja
2b-2 ja Suomen Käyttötarra Oy:n tarjous liitteinä 3a-3f. Tarjouksissa on eritelty hinnat
opasteelle ja opastekartalle sekä tarjous mahdollisuudet opastekartassa olevaan valaisimeen sekä kartan vieressä olevaan ilmoitustauluun. Lisäksi Haarnion tarjouksessa on
erikoistarjous haudan etsintäohjelmasta.
Tarjousten hintavertailu on liitteenä 4.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee opastekarttatarjouksista ja päättää, minkä
laatuisia hautausmaiden opastekarttojen tulisi olla sekä tekee päätöksen opastekarttojen hankinnasta.
Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli opastekarttatarjouksista ja päätti hankkia Käyttötarra Oy:n L-sarjan alumiinisen kartan ja ilmoitustaulun, jossa on valaisin
sillä edellytyksellä, että lähempi tarkastelu osoittaa taulut riittävän laadukkaiksi.
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Kn 114§ TOIMINTASUUNNITELMAN 2021 SANALLISET OSIOT, VERSIO I
Luottamushenkilöt ja työntekijät kokoontuivat keskiviikkona 2.9.2020 Pohjanpirtille
seminaari-iltaan, jossa ideoitiin tavoitteita ja toimenpiteitä, joita voisi sisällyttää vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan. Osallistujille oli annettu ennakkotehtäväksi miettiä,
millainen Karkkilan seurakunta on nyt, millainen he haluaisivat sen olevan tulevaisuudessa ja miten nykytilasta päästäisiin tulevaisuuden visioon. Ensimmäisessä työskentelyssä nämä asiat käytiin yhdessä läpi.
Toisessa työskentelyssä ryhmät miettivät millaisia tavoitteita ja toimenpiteitä voitaisiin ottaa vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan, jotta tulevaisuuden visio olisi vähän
lähempänä. Pohdinta suoritettiin neljässä ryhmässä. Ensimmäinen ryhmä käsitteli tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka liittyivät jumalanpalveluselämään ja musiikkiin, toinen
kasvatukseen, kolmas diakoniaan ja viestintään ja neljäs tukitoimiin. Ryhmien kirjaamat tavoitteet ja toimenpiteet ovat liitteenä 5.
Tiimit ovat luonnostelleet illan muistion perusteella ensimmäisen version seurakunnan toimintasuunnitelman sanallisista osioista. Se on liitteenä 6.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta ja lähettää sen jatkovalmisteluun.
Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta ja lähetti sen jatkovalmisteluun.
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Kirkkoneuvosto
Kn 115§ KOULUTUSUUNNITELMA 2021

Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää koulutussuunnitelman, johon kirjataan työyhteisön koulutustarpeet. Periaatteena on, että työnantaja lähettää työntekijän koulutukseen, mutta koulutustarpeista ja koulutuksen sisällöistä keskustellaan
työntekijöiden kanssa.
Koulutussuunnitelmaa tehtäessä tiimit tarvitsevat ohjeistuksen siitä, minkä suuruinen
on vuoden 2021 koulutusbudjetti, ja kuinka laajaan koulutukseen seurakunta lähettää
yksittäisen työntekijän. On myös hyvä linjata, miten seurakunta suhtautuu määräaikaisten työntekijöiden koulutukseen.
Vuonna 2019 koulutussuunnitelman arvo oli 6048 € ja vuonna 2020 6433€. Käytännössä kokoluokka oli noin 1% henkilöstökuluista. Kumpanakin vuotena yksittäisen
työntekijän koulutusmäärärahaksi ohjeistettiin 450-500€. Kirkkoneuvosto myös kannusti hakeutumaan useamman vuoden pituisiin laajempiin koulutuskokonaisuuksiin.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee koulutussuunnitelmasta ja ohjeistaa henkilöstöä koulutusbudjetin määrärahasta ja työntekijöiden koulutuksesta.
Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto päätti, että vuoden 2021 koulutusbudjetti on samantasoinen kuin edellisinä vuosina.
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Kn 116§ SUOMI.FI VALTUUTUS
Suomi.fi-tunnistus on Suomen julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen nk. vahva
tunnistuspalvelu. Palvelu on käytössä viranomaisten sähköisissä asiointipalveluissa,
joissa käyttäjä pitää tunnistaa luotettavasti. Monet viranomaiset ja muut organisaatiot kuten Keva, Kela, Verottaja ja kunnat hyödyntävät omissa palveluissaan Suomi.fivaltuuksia.
Suomi.fi-valtuuksissa yksityishenkilöt, yritykset ja yhdistykset voivat valtuuttaa henkilön, yrityksen tai yhteisön hoitamaan asioita puolestaan. Valtuutus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Kun asioi toisen puolesta Suomi.fivaltuuksia hyödyntävässä palvelussa, henkilön oikeudet tarkistetaan valtuusrekisteristä.
Valtuutusoikeus pitää hakea, jotta joku organisaation sisällä voi myöntää Suomi.fivaltuuksia organisaation tietoihin eri asiointipalveluissa. Henkilö, jolla on valtuutusoikeus, korvaa nykyisen Katso-pääkäyttäjän. Suositus on, että valtuutusoikeus haetaan
vähintään kahdelle henkilölle.
Tähän asti Katso-pääkäyttäjän oikeudet ovat olleet talouspäälliköllä, joka on myöntänyt käyttöoikeuksia tarvittaessa mm. vakuutusyhtiölle ja kirkon palvelukeskukselle.
Koska Katso-tunnuksien käyttö päättyy asteittain syyskuussa tai viimeistään vuoden
loppuun mennessä, tarvitaan valtuutus asioida jatkossa Suomi.fi-valtuuksilla. Valtuutusoikeus kannattaa hakea yhdellä kertaa kaikkiin tarvittaviin asiointipalveluihin.
Talouspäällikön laatima valtuutushakemus on liitteenä 7. Siihen on luetteloitu asiointipalvelut, joihin tunnuksia saatetaan jatkossa tarvita. Valtuutusta haetaan toimittamalla allekirjoitettu hakemus liitteineen käsiteltäväksi hakemuksella valtuuttaminen sivun kautta: suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön hoitamaan seurakunnan puolesta asiointipalveluja Suomi.fi valtuutuksella liitteen 7 mukaisesti ja myöntämään
käyttäjätunnukset tarvittaessa myös kirkon palvelukeskukselle ja esim. vakuutusyhtiölle.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 117§ TARJOUS MAINOSRAHOITTEISESTA ESITTEESTÄ
ArtCloud Oy on tarjonnut seurakunnalle sopimusta, jolla se tekisi seurakunnan toiminnasta kertovan sähköisen/paperisen esitteen. Mallit kahden eri seurakunnan esitteestä ovat linkissä: http://www.iesite.fi/rfr/saaksmaenseurakunta/ ja
http://www.iesite.fi/rfr/forssanseurakunta/
Sopimuksessa seurakunta tilaa sähköisen ja paperisen esitteen, jonka tarjoaja tekee.
Osan sopimuksesta voi rahoittaa ilmoitusmyynnillä, jonka toimittaja toteuttaa sopimukseen kirjattujen tilaajan antamien potentiaalisten mainostajien keskuudessa. Tilaajalla on oikeus teettää toimittajan tekemästä esitteestä paperinen esite. ArtCloud
Oy:n tarjousluonnos on liitteenä 8.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päättää kannattaako asiassa
edetä jatkovalmisteluun.
Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti, että tällä hetkellä asia ei
ole ajankohtainen.
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Kn 118§ ILMOITUSASIOITA
Kirkkohallituksen yleiskirje 19/2020, Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen
määräys, Liite X1.
Kirkkohallituksen yleiskirje 20/2020, Uudet seurakuntien ja seurakuntayhtymien taloushallinnon ohjeet, Liite X2.
Kirkkohallituksen yleiskirje 21/2020, KIPA 2 – hankkeen loppuraportti julkaistu, Liitteet
X3-X4.
Kirkkohallituksen yleiskirje 22/2020, Itä-Euroopan romanien kohtaaminen seurakunnan työssä, Liite X5.
Raamatunlukijain Liitto ry pyytää kirkkoneuvostolle esittämässään kirjeessä kolehdin
keräämistä yhdistykselle jonakin vapaana pyhäpäivänä. Liite X6.
Suomen Pipliaseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 22. lokakuuta 2020 klo 14–17 Töölön seurakunnan Fokus-tilassa. Liite X7.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi

Kn 119§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan.
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Liite 13/2020:
KOOSTE PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA SUORITETUSTA LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ perusteella seurakunnan on arvioitava päätöksenteossaan
päätösten vaikutukset lapsiin.
Kirkkojärjestys 23: 3§
Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.
Päätösten valmistelussa on arvioitu, että seuraavilla päätöksillä ei ole erityisiä lapsivaikutuksia:
110§
111§
112§
113§
114§
115§
116§
117§

Pöytäkirjan tarkastajat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesääntöön perustuvat puheenjohtajan ja talouspäällikön ratkaisut
Hautausmaan opastekartat
Toimintasuunnitelman 2021 sanalliset osiot, versio I
Koulutussuunnitelma 2021
Suomi.fi valtuutus
Tarjous mainosrahoitteisesta esitteestä
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