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Kn 130§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla oli kirkkoneuvoston 6 jäsentä.

Kn 131§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Kristiina Vuorela
ja Leena Brofeldt.

Kn 132§ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja esitti, että tehdään työjärjestykseen muutos ja käsitellään ensimmäiseksi esityslistan 138§, Leirirannan peruskorjaustarve.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kn 133§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n
mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 55-56/2020
ja talouspäällikön päätös 66 /2020 ovat liitteenä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätöksen tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.
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Kn 134§ LEIRIRANNAN PERUSKORJAUSTARVE
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 21.10.2020 126§/2020, että rakennustyöryhmä
laatii Leirirannan korjaustarpeista tehtävälistan ja pyytää tarjoukset korjaustöistä. Ennen korjaustöitä rakennuksesta selvitetään sisäilman laatu ja teetetään asbestikartoitus.
Rakennustyöryhmä konsultoi johtavia sisäilman tutkijayrityksiä (Delete Oy ja Kiwa Inspecta Suomi Oy). Yritysten mukaan sisäilman laadun selvittäminen tarkoittaa käytännössä rakenteiden kuntotutkimusta, jossa selvitetään rakennuksen korjaustarpeet.
Kun selvitystyö vaiheistetaan, säästytään usein tarpeettomilta ja vaikeasti tulkittavilta
mittauksilta, jotka voi tarvittaessa tehdä korjaustöiden jälkeen.
SuviRak Oy:n tekemän kuntokartoituksen perusteella Leirirannassa on kunnostustarpeita. Rakennustyöryhmä päätyi siihen, että tässä vaiheessa on järkevää korjata ne
kohteet, joissa on havaittu kunnostettavaa. Asiantuntija LVI Suunnittelutoimisto Voitto
Suonpää Oy:n kanssa keskusteltaessa on käynyt ilmi, että ilmanvaihto pitää vaihtaa
koneelliseksi.
Kuntokartoituksen perusteella kunnostettavista kohteista on tehty asbestikartoitus.
Raportti jaetaan kokouksessa.

Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöstensä mahdollisia lapsivaikutuksia. Leirirantaa käytetään pääasiassa kesän rippileirien ja lasten leirien järjestämiseen. Leiripäivät sisältävät mm. opiskelua, vapaa-ajanviettoa ja yöpymistä Leirirannan tiloissa. Leirirannan toimitilojen kunnolla on vaikutuksia seurakunnan kasvatustyössä käyvien lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää, että rakennustyöryhmä päivittää korjaustöiden tehtävälistan ja pyytää tarjoukset korjaustöistä. Urakkatarjoukset pyydetään kokonaisurakkana. Investointisuunnitelmaan sisällytetään tarvittava määrärahavaraus.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 135§ TOIMINTASUUNNITELMAN 2021 SANALLINEN OSUUS, VERSIO III
Kirkkoneuvosto on käsitellyt vuoden 2021 toimintasuunnitelman sanallisia osioita kokouksissaan 23.9. ja 21.10. 2020, tehnyt suunnitelmaan korjausehdotuksia ja lähettänyt sen jatkovalmisteluun. Neuvoston toivomat korjaukset on tehty ja investoinnit lisätty. Suunnitelmasta puuttuvat vielä kirkkoherran katsaus ja sanallinen talousinformaatio. Suunnitelma on liitteenä 1.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 ja lähettää suunnitelman jatkovalmisteluun.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 136§ KOULUTUSUUNNITELMA 2021 VERSIO II
Kirkkoneuvosto keskusteli kokouksessaan 21.10.2020 seurakunnan vuoden 2021 koulutussuunnitelmasta, joka on osa toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Suunnitelmaan toivottiin sisällytettäväksi työyhteisölle suunnattua koulutusta, joka parantaisi henkilöstön valmiuksia tehdä videomateriaalia. Toivottu neljän tunnin mittainen koulutus on
lisätty suunnitelmaan neuvoston toiveiden mukaisesti. Koulutussuunnitelma on liitteenä 2.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnan koulutussuunnitelman vuodelle
2021.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kirkkoneuvosto
Kn 137§ TALOUSARVIO 2021, VERSIO II

KIRKKONEUVOSTO 125§,21.10.2020
Talousarvion ennuste vuodelle 2021 (versio I) on tehty kirkkoneuvoston antamien linjausten mukaisesti. Kirkkovaltuusto vahvisti vuodelle 2021 kirkollisveroprosentiksi
1,50%. Talousarvioennusteessa Karkkilan seurakunnan kirkollisverojen verotulokertymä on arvioitu hieman vuoden 2019 toteumaa pienemmäksi.
Talousarviossa on vuodelle 2021 huomioitu peruspalkkojen yleiskorotus 1,9% ja johdon palkkojen yleiskorotus 1,6%. Lisäksi peruspalkkoihin henkilöstöhallinnon tulosyksikköön on huomioitu vuodelle 2021 arvioitu laskennallinen 1,1%:n suorituslisä peruspalkoista. Lomarahat on budjetoitu täysimääräisinä. Työnantajan eläkemaksu palkoista on arvioitu pysyvän 21,0 %:ssa.
Laskennalliseen kirkollisveron perusteella määräytyvään kirkon keskusrahaston perusmaksuun ja kirkon eläkerahastomaksuun ei ole tulossa muutosta. Verotuskustannuksiin on kirkkohallituksen ennusteen mukaisesti varattu hieman edellistä vuotta enemmän rahaa (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 23/2020).
Toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäisessä versiossa on hieman ylijäämäinen. Kirkollisverojen ja valtion rahoitusosuuden tuotto on laskettu hieman vuotta 2020 pienemmäksi. On kuitenkin huomioitava, että kuluihin voi tulla muutoksia, jos investoinnit
kasvattavat poistojen määrää. Talousarviolaskelmat ovat liitteenä 3A-3F.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto käsittelee käyttötalousmenojen 1. budjettiversiota, käy
siitä keskustelua ja lähettää jatkovalmisteluun tarkistusten tekemistä varten.
Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto käsitteli käyttötalousmenojen 1. budjettiversiota,
kävi siitä keskustelua ja lähetti jatkovalmisteluun tarkistusten tekemistä varten.
Talousarvion versiossa 2 talousarvion luvut on tarkastettu. Talousarviomuutokset on
eritelty liitteessä 3A. Kirkollisverotuloja on hyvin vaikeaa ennustaa tässäkään vaiheessa, koska on edelleen epäselvää, mikä kirkollisverokertymä tälle vuodelle tulee
olemaan. Myös koronan aiheuttamat muutokset toiminnassa ja muutokset toimitiloissa aiheuttavat epävarmuutta arvioidussa kulurakenteessa vuonna 2021. Talousarvioraportit ovat liitteinä 3A-3F.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto käsittelee käyttötalousmenojen 2. budjettiversiota, käy
siitä keskustelua ja lähettää jatkovalmisteluun tarkistusten tekemistä varten.
Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto käsitteli käyttötalousmenojen 2. budjettiversiota,
kävi siitä keskustelua ja lähetti jatkovalmisteluun tarkistusten tekemistä varten.

Pöytäkirjan tarkastajat
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Kn 138§ KANTTORIN VIRKAVAPAA JA VIRANSIJAINEN
Kanttori Anne Rahko-Leinon virkavapaa päättyy 1.1.2021. Anne on anonut virkavapaan
jatkoa ajalle 2.1-31.12.2021. Annen anomus on liitteenä 4.
Seurakunta tarvitsee kyseiselle ajalle kanttorin viransijaisen. Tällä hetkellä sijaisuutta
hoitaa kanttori Paula Huju. Paula on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan sijaisena,
jos vakinaisen kanttorin virkavapaa jatkuu.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto myöntää kanttori Anne Rahko-Leinolle virkavapaata
kanttorin virasta ajalle 2.1.-31.12.2021 ja valitsee kanttorin viransijaiseksi kyseiseksi
ajaksi kanttori Paula Hujun.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 139§ POSTIMAKSUKONEEN LEASING-SOPIMUS
KIRKKONEUVOSTO 84§, 5.6.2019
Seurakunnalla on ollut käytössä Pitney Bowesin DM90i postimaksukone, jonka nykyinen leasingsopimus päättyy 30.11.2020. Seurakunta on saanut koneen toimittajilta, Pitney Bowes Oy:ltä,
sekä Neopost Finland Oy:ltä tarjouksen uuden vastaavanlaisen postimaksukoneen leasing-sopimuksesta. Tarjoukset ovat liitteenä 4 a-b. Molemmat tarjoukset sisältävät jäljellä olevan leasingsopimuksen lunastamisen, eikä uuden sopimuksen solmimisen aikaistaminen tuo seurakunnalle
lisäkustannuksia.
Seurakunnan postitettava kirjemäärä kuukaudessa on arvion mukaan noin 200 kirjettä, joten
postimaksukone on ollut esimerkiksi liimattavia merkkejä nopeampaa ja kätevämpää. Lisäksi nykyistä uudemmissa koneissa on ominaisuuksia, joiden avulla kustannusten jakaminen käytön
mukaisesti tulosyksiköille vähentää kirjanpidossa tallennustyötä. Nykyisessä käytössä postimaksukoneen värikasetti on riittänyt vuoden tarpeeseen. Värikasetin verollinen hinta toimituskuluineen on ollut noin 150€.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Pitney Bowes Oy:n tarjouksen ja valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan uuden, viiden vuoden leasing-sopimuksen postimaksukoneesta.
Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto päättää jatkaa nykyisen sopimuskauden voimassaoloajan loppuun ja päättää uudesta leasing-sopimuksesta nykyisen sopimuskauden päätyttyä.

________________________________________________
Seurakunnan käytössä olevan postimaksukoneen leasing-aika päättyy 30.11.2020 ja
kone tulee palauttaa leasing-yhtiölle. Nykyisen postimaksukoneen leasing-ajan jatkaminen ei ole kannattavaa. Laite on 5 vuotta vanha, eikä sille saa enää kunnossapidon sopimusta.
Aluekeskusrekisteriin siirtymisen jälkeen lähtevän postin määrä on vähentynyt arviolta
1000kpl/v. Kerralla lähetettävien kirjeiden määrä on usein niin suuri, että postimerkkien
liimaaminen on työlästä. Pienempi postimaksukone soveltuu tämän päivän tarpeeseen.
Talouspäällikkö on pyytänyt tarjoukset pienemmästä postimaksukoneesta kolmen vuoden leasing-sopimuksella Azolver Suomi Oy:ltä (Bitney Bowes) sekä Quadient Finland
Oy:ltä (ent. Neopost Finland Oy). Saadut tarjoukset ovat liitteinä 5-6.

Päätösesitys: Kirkkoneuvoston hyväksyy hinnaltaan edullisemman Azolver Suomi Oy:n
tarjouksen ja valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan kolmen vuoden leasing-sopimuksen DM55 postimaksukoneesta.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 140§ VERHOT POHJANPIRTIN NÄYTTÄMÖLLE
Seurakunnan isommat tilaisuudet keskiviikkokerho, miestenpiiri ja juhlapyhien tilaisuudet pidetään nykyisin vuokratiloissa Pohjanpirtin isossa salissa. Seurakunta vuokraa tilaa myös muille käyttäjille esim. muistotilaisuuksiin.
Salin etuosassa on ”vanhanaikainen” näyttämö, jossa on verhokiskot mutta ei tällä
hetkellä esirippua tai verhoja. Näyttämön takaosaan on vuosien saatossa varastoitu
kalusteita ja esitysrekvisiittaa, jotka näkyvät häiritsevästi salin puolelle. Salin tilan saa
viihtyisämmäksi hankkimalla näyttämölle siistit verhot.
Talouspäällikkö pyysi Tmi Grönholmilta ja Eurokangas Oy:ltä tarjoukset näyttämölle
sopivista valmiiksi ommelluista verhoista. Tarjoukset ovat liitteinä 7 ja 8. Tmi Grönholmin tarjous on hinnaltaan edullisempi. Mikäli verhoja halutaan käyttää myöhemmin muualla, sitoutuu yritys ompelemaan verhot veloituksetta uuteen kohteeseen
sopiviksi.
Verhojen hankintaan ei ole budjetissa varauduttu. Tarve tuli esiin vasta tilojen käytön
yhteydessä sekä seurakuntalaisten palautteista.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää hankkia Pohjanpirtille uudet näyttämön verhot ja hyväksyy tmi Grönholmin tarjouksen.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja

Sivu

4.11.2020

141

Kn 141§ ILMOITUSASIOITA

Kirkkohallituksen yleiskirje 24/2020, Seurakunnan avustusmäärärahan lisäys, Liite X1.
KIT yleiskirje A9/2020, Kirkon sopijaosapuolten yhteinen ohjeistus työajattoman hengellisen työn viranhaltijan/työntekijän lisävapaapäivästä arkipyhänä tehdystä työstä,
Liite X2.
KIT yleiskirje A10/2020, Suositeltavat tutkinnot lastenohjaajan tehtävään, Liite X3.
KIT yleiskirje A11/2020, Osaamista ja tutkintoja kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön ja hautausmaatyön tehtäviin, Liite X4.
Seurakunnan kuukausiraportit 01-09: 2020, liitteet X5-X6.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Kn 142§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan.
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Liite 14/2020:
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:
130§
131§
132§
133§
135§
136§
137§
138§
139§
140§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston ohjesääntöön perustuvat puheenjohtajan ja talouspäällikön ratkaisut
Toimintasuunnitelman 2021 sanallinen osuus, versio III
Koulutussuunnitelma 2021 versio II
Talousarvio 2021, versio II
Kanttorin virkavapaa ja viransijainen
Postimaksukoneen leasing-sopimus
Verhot Pohjanpirtin näyttämölle

Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä saattaa olla erityisiä
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ tarkoittamia lapsivaikutuksia. Näiden osalta lapsivaikutusten arviointi on kirjattu esittelytekstiin:
134§

Pöytäkirjan tarkastajat

Leirirannan peruskorjaustarve
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