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N:o 5/2021
Kokousaika:

Keskiviikkona 17.3.2021 klo 18.00 – 19.25

Paikka:

Hybridi kokous, Karkkilan Pohjanpirtti, Tammelantie 1 ja
sähköinen kokous Teams-sovelluksessa

Käsitellyt asiat:

§§ 32 - 42

Puheenjohtaja:

Hannu Bogdanoff

Varapuheenjohtaja:

Jari-Pekka Järvinen

Muut päätöksentekijät:

Aulis Stenholm
Erpo Erola
Leena Brofeldt
Suvi Koivuharju
Titta Rantala

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Muut osallistujat:

Jorma Kivilä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Essi Jumisko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Marja Lähdekorpi, sihteeri
___________________________________________________________________________

Puheenjohtaja

Sihteeri
Hannu Bogdanoff

Marja Lähdekorpi

Suvi Koivuharju

Jari-Pekka Järvinen

Pöytäkirja tarkastettu

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä: 18.3.2021, Marja Lähdekorpi, sihteeri
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___________________
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Kn 32§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla oli kirkkoneuvoston 6 jäsentä ja 1 varajäsen.

Kn 33§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Suvi Koivuharju ja
Jari-Pekka Järvinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös äänestyksessä äänten laskijoina

Kn 34§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n
mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 5-6/2021 ja
talouspäällikön päätös 4/2021 ovat liitteenä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätöksen tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________
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Kn 35§ DEFIBRILLAATTORIEN HANKINTA
Yksi seurakunnan toimintasuunnitelman 2021 tavoitteista on tilaisuuksien turvallisuuden parantaminen. Toimenpiteenä tavoitteelle on kirjattu defibrillaattorien hankkiminen kirkkoon ja Pirtille. Toimenpide on perusteltu, sillä sydänkohtauksesta johtuva sydämen pysähdys on yksi yleisimmistä työikäisten ihmisten kuolinsyistä. Mahdollisimman aikainen defibrillaatio ja laadukas painanta- ja puhalluselvytys edistävät merkittävästi sydänpysähdyspotilaan hengen pelastumista.
Seurakunnan pitää omissa tilaisuuksissaan varautua hätäensiavun tarpeeseen. Defibrillaattorin hankkiminen on osa hyvää turvallisuuskulttuuria. Se tuo turvallisuutta tilaisuuksissa kävijöille ja työntekijöille. Maallikkokäyttöön tarkoitetut laitteet ovat helppokäyttöisiä ja ne neuvovat käyttäjiään suomenkielisellä puheella. Defibrillaattori ei
aiheuta ihmiselle vahinkoa, koska se ei anna sähköiskua muutoin kuin sen ollessa tarpeellista.
Talouspäällikkö on pyytänyt defibrillaattoreista tarjoukset Safedo Oy:ltä ja Suomen Ensiapukoulutus Oy:ltä. Molempien tuotteet ovat tunnettuja ja maallikkokäyttöön soveltuvia. Tarjoukset ovat liitteinä 1 ja 2. Tarjousten ja puhelimitse saatujen lisätietojen
perusteella talouspäällikkö esittää, että kirkkoon ja Pirtille hankittaisiin Safedo Oy:n
LifePak CR 2 defibrillaattorit ja kantolaukut sekä Pirtille myös sireenillä varustettu
kaappi. LifePak CR 2 on seurakunnan tarpeisiin sopivin, koska se soveltuu kaikenikäisten ja -kokoisten elvyttämiseen. Defibrillaattorien hankintahinta, yhteensä noin
4.000€, on budjetin mukainen.
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöstensä mahdollisia lapsivaikutuksia. Defibrillaattorien hankinnalla on vaikutuksia seurakunnan
kasvatustyössä ja leireillä käyvien lasten ja nuorten turvallisuuteen.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Safedo Oy:n tarjouksen kahdesta
defibrillaattorista ja niiden kantolaukuista sekä yhdestä sireenihälytyksellisestä kaapista ja valtuuttaa talouspäällikön tilaamaan laitteet.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano
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Nimi ja virka-asema
___________________
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Kn 36§ VÄISTÖTILAN JATKOSOPIMUS
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 50§, 25.3.2020 vuokrata seurakuntatalon väestötilaksi Pohjanpirtin syyskaudelle 2020. Kokouksessa 9.9.2020 sopimusta jatkettiin ja
uudeksi päättymisajaksi sovittiin 31.5.2021, 107§. Kirkkovaltuuston päätös keskeytti
seurakuntatalon tarjouskilpailun hankintamenettelyn ja palautti sen jatkovalmisteluun, kokous 27.8.2020 §15/2020. Hankkeen valmistelun jatkumisen takia väistötilan
vuokra-aikaa on syytä jatkaa keväälle 2022.
Pohjanpirtti Oy on laatinut tilojen vuokrauksesta jatkosopimusluonnoksen, jonka mukaan tilan vuokrasopimusta jatketaan aikaisemman sopimuksen mukaisilla hinnoilla ja
ehdoilla 31.5.2022 asti. Vuoden 2022 sopimushintaan tehdään indeksitarkistus vuoden alussa. Seurakunnalla on vuokralaisena lisäksi oikeus mahdolliseen jatkosopimukseen. Mahdollinen jatkosopimus tulee allekirjoittaa maaliskuun 2022 loppuun mennessä. Uusi vuokrasopimusluonnos on liitteenä 3.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Pohjanpirtin jatkosopimuksen 31.5.2022 asti
ja valtuuttaa kirkkoherran sekä talouspäällikön allekirjoittamaan jatkosopimuksen
Pohjanpirtin vuokrauksesta oheisen liitteen 3 mukaisesti.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________
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Kn 37§ VUODEN 2020 TALOUSARVION TOIMINTAKATTEEN YLITYKSET JA ALITUKSET
Talouspäällikkö esittelee vuoden 2020 pääluokkien ulkoiset toimintatulot, toimintamenot, toimintakatteen sekä tehtäväaluekohtaiset ulkoiset toimintakatteet.
Talousarvion sitovuustaso kirkkoneuvostoon nähden on tehtäväaluetaso ja kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso. Ulkoinen toimintakate on toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Toimintatuottoihin eivät sisälly verotuotot, joten toimintakate on
negatiivinen. Liite 5a.
Ulkoisen toimintakatteen talousarvio vuodelle 2020 oli yhteensä -1.316.001€. Vuoden
2020 ulkoinen toimintakate toteutui -1.140.809 €. Se oli 175.192€ parempi kuin talousarvio mutta 32.483€ edellisvuotta heikompi. Pääluokkien toimintakatteissa ei ollut ylityksiä. Merkittävimpiä muutoksia edellisvuoteen verrattuna oli koronan aiheuttamat
toiminnan rajoitukset sekä seurakuntatalon purkukustannukset. Purkukustannukset
olivat budjetin mukaiset. Pääluokkatason ja tulosyksikkötason toimintakatteet on esitelty liitteessä 5b.
Uusien investointien kokonaiskustannukset vuonna 2020 olivat 124.059€. Talousarvioon hyväksytty määrä oli 946.000 €. Siitä noin 41.000€ siirretiin talousarviomuutoksella vuoden 2021 investointeihin ja loput myöhempään ajankohtaan. Investoinnit on
esitetty liitteessä 5c.

Päätösesitys:
1) Kirkkoneuvosto hyväksyy tehtäväaluekohtaiset talousarvion ylitykset ja alitukset
liitteiden 5a-5c mukaisesti.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________
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Kn 38§ TILINPÄÄTÖS 2020
Tilinpäätös versio 17.3.2021 sisältää osuudet: 1. Toimintakertomus, 2. Tilinpäätöslaskelmat, 3. Tilinpäätöksen liitetiedot, 4 ja 5 allekirjoitukset ja luettelot. Tilinpäätös on liitteenä 6. Talouspäällikkö esittelee tilinpäätöksen sisällön.
Tilinpäätöksen lopullinen käsittely on kirkkoneuvoston kokouksessa 31.3.2021. Silloin tilinpäätös allekirjoitetaan ja lähetetään tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastus
pidetään 7.4.2021, tilinpäätös lähetetään kirkkovaltuuston käsittelyyn 21.4.2021. Kirkkovaltuuston tilinpäätöksen käsittely on 6.5.2021.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee ja kommentoi vuoden 2020 liitteenä 6 olevaa
tilinpäätöstä ja lähettää sen jatkovalmisteluun.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli ja kommentoi vuoden 2020 liitteenä 6 olevaa tilinpäätöstä ja lähetti sen jatkovalmisteluun.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________
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Kn 39§ RIPPIKOULUSUUNNITELMA 2021
Kappalainen on laatinut Karkkilan seurakunnan rippikoulusuunnitelman vuodelle 2021.
Suunnitelmaan on merkitty rippikoulujen ajankohdat, aikataulut, opettajat ja konfirmaatiopäivät. Suunnitelma on liitteenä 7.
Poikkeusolojen ja rajoitusten takia rippikoulusuunnitelmaan voidaan joutua tekemään
muutoksia. Viranomaisten, hallituksen ja piispojen koronaohjeita seurataan aktiivisesti
ja muutoksiin ryhdytään tarvittaessa.

Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöstensä mahdollisia lapsivaikutuksia. Rippikoulusuunnitelmalla on vaikutuksia seurakunnan rippikoulua
käyvien nuorten hyvinvointiin.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2021 rippikoulusuunnitelman.
Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2021 rippikoulusuunnitelman mutta
tukeakseen kotien taloudellista tilannetta korona-aikana päätti laskea vuoden 2021
rippikoulumaksun 70€:ksi rippikoululaista kohden.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________
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Kn 40§ SEURAKUNTAPASTORI
Hakuaika avoimena olleeseen Karkkilan seurakunnan II:een seurakuntapastorin virkaan
päättyi perjantaina 29.1.2021 klo 15. Viranhoitomääräyksen virkaan antaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, jolle kirkkoneuvosto antaa lausunnon seurakuntapastorista. Aloitusajaksi on määritelty 3.5.2021 tai sopimuksen mukaan.
Virantäytön perusteista kirkkoneuvosto lausui kapitulille seuraavaa: ”Arvostamme työntekijässä kiinnostusta diakoniatyöhön, sosiaalisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä
halua tavata ihmisiä ja toimia osana ryhmää joko työkavereiden tai seurakunnan vapaaehtoisten kanssa. Hakijalle on eduksi hallita viestinnän perusteita. Arvostamme halua ja
kykyä toimia sosiaalisessa mediassa.” Lisäksi neuvosto päätti, että virkasuhteessa noudatetaan KL 6:17: §:n mukaista kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan tulee
esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valittavalla tulee olla suomen
kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen ymmärtämisen taito. Valitun tulee olla Suomen ev. lut. kirkon konfirmoitu jäsen.
Virkaan ilmoittautui kaikkiaan 48 hakijaa, joista haastatteluryhmä kutsui viisi parhaaksi
arvioimaansa haastatteluun. Yhteenveto kaikista hakijoista on liitteenä 4a.
Ryhmä haastatteli valitut hakijat maanantaina 8.2.2021 ja arvioi heitä viran tarpeista käsin, §162, Kn 17/2020. Ryhmä arvion perusteella pastori Mertsi Saarela ja pastori Laura
Hatakka täyttävät parhaiten asetetut kriteerit. Ryhmän mielestä kyseiset hakijat ovat
vahvuuksilta ja kehittämiskohteistaan tasavahvoja, mutta erilaisia. Tämän vuoksi heitä
on vaikea asettaa paremmuusjärjestykseen.
Saarela on hoitanut viransijaisuutta moitteettomasti 1 vuoden ja 7 kuukautta. Saarelan
vahvuutena on vankka kokemus diakoniatyöstä. Saarela on sijaisuutensa aikana ehtinyt
toimia osana työyhteisöä ja hän on seurakuntalaisille ja seurakunnan vapaaehtoisille
tuttu.
Myös Hatakka vaikutti haastattelussa sosiaalisesti taitavalta. Todennäköisesti Hatakan
kyky ja halu toimia sosiaalisessa mediassa on Saarelaa parempi, mutta hänellä on vain
vähän kokemusta diakoniatyöstä.
Tarkempi arvio haastatelluista on liitteenä 4b. Kirkkoneuvosto suorittaa vaalin seurakuntapastorista.
Suoritettiin seurakuntapastorin vaali. Vaalin tulos on Saarela Mertsi 6 ääntä ja Hatakka
Laura 1 ääntä.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto antaa lausunnon seurakuntapastorin virasta Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulille.
Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________
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Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto lausuu Espoon tuomiokapitulille, että se antaisi pastori
Mertsi Saarelalle viranhoitomääräyksen Karkkilan seurakunnan toisen seurakuntapastorin vikaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________
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___________________
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Kn 41§ ILMOITUSASIOITA
Seurakunnan kuukausiraportit 01-01: 2021, liitteet X1-X2.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Kn 42§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
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Liite 5/2021:
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:
32§
33§
34§
36§
37§
38§
40§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesääntöön perustuvat puheenjohtajan ja talouspäällikön ratkaisut
Väistötilan jatkosopimus
Vuoden 2020 talousarvion toimintakatteen ylitykset ja alitukset
Tilinpäätös 2020
Seurakuntapastori

Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä saattaa olla erityisiä
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ tarkoittamia lapsivaikutuksia. Näiden osalta lapsivaikutusten arviointi on kirjattu esittelytekstiin:
35§
39§

Pöytäkirjan tarkastajat

Defibrillaattorien hankinta
Rippikoulusuunnitelma 2021

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

