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Kirkkoneuvosto

N:o 13/2021
Kokousaika:

Keskiviikkona 8.9.2021 klo 18.00 – 19.00

Paikka:

Karkkilan Pappilan navetta, Pappilankatu 1

Käsitellyt asiat:

§§ 101 - 108

Puheenjohtaja:

Riitta Haapa-aho

Varapuheenjohtaja:

Jari-Pekka Järvinen

Muut päätöksentekijät:

Aulis Stenholm
Erpo Erola
Kristiina Vuorela
Mia Sundström
Pekka Paavilainen
Suvi Koivuharju

poissa

jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
jäsen

poissa

Muut osallistujat:

Jorma Kivilä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Marja Lähdekorpi, sihteeri
___________________________________________________________

Puheenjohtaja

Sihteeri
Riitta Haapa-aho

Marja Lähdekorpi

Aulis Stenholm

Pekka Paavilainen

Pöytäkirja tarkastettu

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä: 9.9.2021, Marja Lähdekorpi, sihteeri
Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa
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___________________
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Kn 101§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla oli kirkkoneuvoston 4 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Kn 102§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Aulis Stenholm ja
Pekka Paavilainen.

Kn 103§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n
mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 34-35/2021
ja talouspäällikön päätökset 34-37/2021 ovat liitteenä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.
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Kn 104§ VUODEN 2022 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELUN OHJEISTUS
Taloussuunnittelun 2022 lähtökohtia:
Seurakunnan talous- ja toimintasuunnittelu käynnistyy edelleen hyvin epävarmassa
ja vaikeasti ennustettavassa tilanteessa koronasta johtuen.
Työvoimaresurssit vuonna 2022:
Vuonna 2021 seurakunnassa on 14 vakinaista työntekijää: 3 pappia, kanttori, 2 nuorisotyönohjaajaa, diakoni, lastenohjaaja, talouspäällikkö, toimistosihteeri, 2 kiinteistö/hm-työntekijää, osa-aikainen suntio ja osa-aikainen toimistosihteeri.
Vakinaisten työntekijöiden lisäksi seurakunta palkkaa kausityövoimaa ja sijaisia. Kanttorin kuukausittainen viikonloppuvapaa hoidetaan sijaisjärjestelyin. Kesäajaksi palkattavalla papilla seurakunta turvaa jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten
sujumisen, papiston kesälomat ja papiston osallistumisen rippileireille. Kesällä 2022
on varauduttava palkkaamaan kesäpappi kolmeksi kuukaudeksi. Lisäksi rahaa on varattava kahden kesäteologin palkkaamiseen yhteensä noin viideksi kuukaudeksi.
Hautausmaita hoidetaan kesäaikana pääasiassa kausi- ja kesätyöntekijöiden voimin.
Kausityöntekijöiden työjakso on noin puoli vuotta, kesätyöntekijöillä on lyhempi
jakso ydinkesällä. Myös suntiotoimen kesäjärjestelyihin on varattava rahaa. Kesäajaksi palkataan emäntä ja tarvittaessa apuemäntä Leirirantaan noin kahdeksi kuukaudeksi. Talvikauden emäntäpalvelut ulkoistetaan.
Investointitarpeet
Seurakunnan investointisuunnitelmissa voidaan hyödyntää kiinteistöistä laadittuja
kuntokartoitusten pts-taulukoita.
Koulutusbudjetti vuodelle 2022
Koulutussuunnitelmaa tehtäessä tiimit tarvitsevat ohjeistuksen siitä, minkä suuruinen on vuoden 2022 koulutusbudjetti, ja kuinka laajaan koulutukseen seurakunta lähettää yksittäisen työntekijän. Vuonna 2021 koulutussuunnitelman arvo oli 8647 € ja
vuonna 2020 6433€. Käytännössä kokoluokka on ollut noin 1% henkilöstökuluista.
Kumpanakin vuotena yksittäisen työntekijän koulutusmäärärahaksi ohjeistettiin noin
450-500€.

Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee seurakunnan taloustilanteesta ja investointitarpeista
sekä vuoden 2022 toiminnan- ja talouden suunnittelua raameista ja antaa tarvittaessa lisäohjeistusta johtaville viranhaltijoille.
Pöytäkirjan tarkastajat
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Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto ohjeisti investoinneissa varautumaan vähäpäästöisten energiaratkaisujen suunnitteluun . Koulutuksissa olisi hyvä miettiä etäkoulutuksia ja suunnitella koulutustarpeet kehityskeskustelujen yhteydessä. Tulostavoitteeksi asetetaan ylijäämäinen tai vähintään nolla budjetti.
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Kn 105§ KIRKON KELLOTAPULIN PORTAIDEN KORJAUSKATSELMUS
Karkkilan seurakunnan vs. kirkkoherra, talouspäällikkö ja kiinteistöjen erityisammattimies osallistuivat 31.8. pidettyyn tapulin portaiden korjauskatselmukseen yhdessä
museoviraston intendentin kanssa. Katselmuksen tarkoituksena oli keskustella Karkkilan kirkon kellotapulin ulkopuolisten portaiden turvallisuudesta ja käytöstä. Katselmuksen muistio on liitteenä 1.
Vuoden 2021 talousarvioon on varattu investointeihin määrärahaa portaiden kunnostamiseen, koska portaat ovat epätasaiset ja vaikeakulkuiset. Tapulikahvilan myötä
tapuliin kulun haasteeksi on tullut suuret asiakasmäärät ja portaiden turvallisuuden
yhteensovittaminen. Tapuli on kirkkolain nojalla suojeltu, joten muutossuunnitelmista tulee pyytää Museoviraston lausunto. Museovirasto ottaa lausunnossaan kantaa samalla myös siihen, jos muutos on kirkkolain tarkoittama olennainen muutos.
Museoviraston Intendentin mukaan tärkeintä olisi, että seurakunta ottaisi vanhoihin
kirkkorakennuksiin ja niiden herkkiin ja huolellisesti laadittaviin suunnitelmiin hyvin
perehtyneen arkkitehdin tutkimaan vaihtoehtoja ja suunnittelemaan ratkaisua neuvotellen museoviraston kanssa. Näin lausuntomenettelykin sujuu hyvin.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee museoviraston katselmusmuistion tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.
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Kn 106§ RIPPIKOULUN PAIKALLISSUUNNITELMA VUOSILLE 2022-2024
Rippikoulun paikallissuunnitelma on hyväksytty viimeksi syksyllä 2018, ja se päivitetään kolmen vuoden välein. Paikallissuunnitelma perustuu kokonaiskirkolliseen rippikoulusuunnitelmaan “Suuri ihme”, mutta se ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet.
Rippikoulutyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja Hanna Ikäheimo on laatinut ehdotuksen Karkkilan seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelmaksi vuosille 2022-2024.
Suunnitelma on liitteenä 2. Ohjeistuksen mukaan kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman. Suunnitelma lähetetään kirkkoneuvoston hyväksymisen jälkeen Espoon hiippakunnan tuomiokapituliin.

Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöstensä mahdollisia lapsivaikutuksia. Rippikoulun paikallissuunnitelman hyväksymisellä on jonkin
verran vaikutuksia seurakunnan kasvatustyössä käyvien lasten ja nuorten osallisuuteen ja hyvinvointiin.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulun paikallissuunnitelman vuosille
2022-2024.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
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Kn 107§ ILMOITUSASIOITA
Seurakunnan kuukausiraportit 01-07: 2021, liitteet X1-X2.
Kirkkoneuvoston päätökseen 97§, 18.8.2021 liittyen kirkkoherra ja talouspäällikkö
sekä Lounean verkkosuunnittelija sopivat yhteisessä katselmuksessa 24.8.2021 kiinteistöjen valokuitukaapelin tulevat sijainnit ja kaivuualueet. Talouspäällikön allekirjoittamat tonttikatselmuksen kaapelointisuunnitelmat ovat liitteinä X3-X4.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Kn 108§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajat
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Liite 13/2021:
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:
101§
102§
103§
104§
105§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesääntöön perustuvat puheenjohtajan ja talouspäällikön ratkaisut
Vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnittelun ohjeistus
Kirkon kellotapulin portaiden korjauskatselmus

Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä saattaa olla erityisiä
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ tarkoittamia lapsivaikutuksia. Näiden osalta lapsivaikutusten arviointi on kirjattu esittelytekstiin:
106§

Pöytäkirjan tarkastajat

Rippikoulun paikallissuunnitelma vuosille 2021-2024

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

