Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja

Sivu

16.12.2020

154

N:o 17/2020
Kokousaika:

Keskiviikkona 16.12.2020 klo 18.00 – 19.05

Paikka:

Pappilan Navetta, Huhdintie 9

Käsitellyt asiat:

§§ 154 - 165

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:

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

Puheenjohtaja

Sihteeri
Hannu Bogdanoff

Marja Lähdekorpi

Aulis Stenholm

Erpo Erola

Pöytäkirja tarkastettu

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä: 17.12.2020, Marja Lähdekorpi, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja

Sivu

16.12.2020

155

SISÄLLYS
KN 154§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ........................................................... 156

KN 155§

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA ........................................................................... 156

KN 156§

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN

RATKAISUT 156
KN 157§

NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA ..................................................................................... 157

KN 158§

LEIRIRANNAN KORJAUSTYÖT........................................................................................... 159

KN 159§

KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA ............ 160

KN 160§

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN, VIIDEN KIRKKONEUVOSTON JÄSENEN,

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN JA KIRKKONEUVOSTON
JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI .................................................................... 161
KN 161§

KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2021 ........................................................................ 162

KN 162§

SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA........................................................................................ 163

KN 163§

SUORITUSLISÄARVIOINNIT .............................................................................................. 164

KN 164§

ILMOITUSASIOITA ............................................................................................................ 165

KN 165§

OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS .................................................................... 165

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja

Sivu

16.12.2020

156

Kn 154§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla oli kirkkoneuvoston 7 jäsentä.

Kn 155§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Aulis Stenholm
ja Erpo Erola.

Kn 156§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n
mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 60-62/2020
ja talouspäällikön päätökset 70-73/2020 ovat liitteenä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätöksen tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.
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Kn 157§ NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRKA
Seurakunnan nuorisotyönohjaaja irtisanoutui virastaan torstaina 19.11.2020, liite 1. Hänellä
on kuukauden irtisanoutumisaika. Sovittiin, että hänen viimeinen työpäivänsä on lauantai
12.12.2020. Lopun irtisanomisajastaan hän on vuosilomalla. Kertyneet lomat maksetaan palkan yhteydessä.
Seurakunnan on hyvä aloittaa uuden nuorisotyönohjaajan etsiminen. Rekrytoinnissa kannattaa laajentaa tehtävänkuvaa nykyisestä, jotta virka palvelisi mahdollisimman hyvin seurakunnan tarpeita muuttuvassa toimintaympäristössä. Nykyinen tehtävänkuva sisältää ainoastaan
rippikoulun jälkeisen nuorisotyön ja isoskoulutuksen. Sitä on hyödyllistä laajentaa sisällyttämällä siihen vastuu rippikoulutyöstä sekä 20 prosenttia diakoniatyötä. Tehtävänkuvan laajentamisen vuoksi on perusteita nostaa viran vaativuusryhmä nykyisestä 502:sta 503:een. Peruspalkaksi muodostuu 2516,59€. Lisäksi palkkaan sisältyvät mahdolliset vuosisidonnaiset kokemuslisät.
Kelpoisuusehtona nuorisotyönohjaajan virkaan on kirkkohallituksen päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 137/2020) 2 §:n mukainen tutkinto eli sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK) tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK). Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaiset tutkinnot huomioidaan
siten kuin säädöskokoelman numerolla 137 julkaistun päätöksen 7 §:ssä sanotaan.
Hakijalta edellytetään hyvää seurakuntatyön tuntemusta, itsenäistä ja kehittävää työotetta
sekä tiimityön taitoja. Osaamista kasvatus- ja diakoniatyöstä sekä verkkonuorisotyön kokemus
on hakijalle eduksi. Nämä kannattaa mainita perusteina viranhaltijan valinnassa.
Työpaikkailmoitus avoimesta virasta kannattaa julkaista välittömästi. Hakuaika päättyy perjantaina 29.1.2021 klo 12. Haastattelut pidetään keskiviikkona 3.2.2021. Päätös viran täyttämisestä tehdään kirkkoneuvoston kokouksessa 10.2.2021. Nuorisotyönohjaaja aloittaisi virassaan 15.3.2021 tai sopimuksen mukaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Ennen viran
vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
rikostaustaote. Työpaikkailmoitus on liitteenä 2.
Samalla kirkkoneuvosto asettaa haastatteluryhmän toteuttamaan viran hakijoiden haastattelut. Haastatteluryhmään ehdotetaan valittavaksi kappalainen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kirkkoherra. Ryhmän tehtävänä on valita haastateltavat, suorittaa haastattelut ja
tehdä kirkkoneuvostolle esitys uudesta nuorisotyönohjaajasta. Haastatteluryhmä koostuisi
kappalaisesta, kirkkoherrasta ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajasta.

Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöstensä mahdollisia lapsivaikutuksia. Nuorisotyönohjaajan virkaan valinnalla on vaikutuksia lasten ja
nuorten etujen toteutumiseen ja hyvinvointiin.
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Päätösesitys:
1) Kirkkoneuvosto myöntää nuorisotyönohjaajalle eron Karkkilan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta 20.12.2020 alkaen.
2) Kirkkoneuvosto päättää aloittaa uuden nuorisotyönohjaajan rekrytoinnin esittelytekstin
mukaisesti.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin kohdat 1-2 esityksen mukaan.
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Kn 158§ LEIRIRANNAN KORJAUSTYÖT
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.11.2020, §146/2020, esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2021 talousarvion investointiosaan varataan tarvittava määrä rahaa
Leirirannan korjaustöihin ja korjaustyöt toteutetaan ennen kesän 2021 leirien alkua.
Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 3.12.2020 korjaustöiden aloittamisesta ja hyväksyi investoinnille määrärahan vuodelle 2021.
Jotta korjaustyöt saadaan valmiiksi ennen ensi vuoden leirejä, tulee tarjouspyynnöt lähettää mahdollisimman pian. Ne on hyvä pyytää kokonaisurakkana ennalta laaditun
työselosteen mukaisesti.
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 valtuuttaa rakennustyöryhmän laatimaan työselosteen
Leirirannan korjaustarpeista ja lähettämään tarjouspyynnöt Leirirannan korjaustöistä.
Tarjouspyynnöt pyydetään kirjeitse kokonaisurakkana.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 159§ KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
Kirkkojärjestyksen 8. Luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Istuva valtuusto aloitti kautensa 2019 ja sen kolmas
istuntokausi alkaa vuoden 2021 alusta.
Kirkkovaltuuston ensimmäinen kokous on tarkoitus pitää torstaina 28.1.2021 klo 18.
Karkkilan kirkossa.

Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan
kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja

Sivu

16.12.2020

161

Kn 160§ KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN, VIIDEN KIRKKONEUVOSTON JÄSENEN, KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN JA KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI
Kirkkolain 10. luvun 2 §:n mukaisesti kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä
määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta henkilöä. Jokaisella valitulla jäsenellä
on henkilökohtainen varajäsen. Karkkilan kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan
kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi (5) jäsentä.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa.
Kirkkolain 10 luku 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten
muut jäsenet. Sen jälkeen valitaan eri vaalilla kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle
varajäsen, minkä jälkeen valitaan eri vaalilla henkilökohtaiset varajäsenet muille kirkkoneuvoston jäsenille. Varajäsenet on valittava niin, että tasa-arvolaki toteutuu ja
kumpaakin sukupuolta on paikalla vähintään 40% myös silloin, kun varajäsenet on
kutsuttu varsinaisten jäsenten tilalle.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee
1 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosille 2021-2022.
2 Kirkkoneuvoston viisi jäsentä vuosille 2021-2022
3 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vuosille
2021-2022
4 Henkilökohtaiset varajäsenet jokaiselle kirkkoneuvoston jäsenelle.
Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto laittoi 160§:n jatkovalmisteluun.

Pöytäkirjan tarkastajat
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Kn 161§ KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2021
Seurakunnassa tulee laatia kirkkoneuvoston vahvistama suunnitelma vuoden aikana
koottavien kirkkokolehtien kohteista. Suunnitelmassa neuvosto vahvistaa päiväjumalanpalveluksissa kannettavien kolehtien kohteet, joista ei ole määrätty kirkkolain 22
luvun 2§:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti (KJ 2:8).
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään numero 28/2020, päivätty 27.10.2020, antanut vuoden 2021 kirkkokolehtisuunnitelman seurakunnan täydennettäväksi. Yleiskirjeessä
Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2 §:n nojalla määrännyt vuoden 2021 aikana Turun arkkihiippakunnan, sekä Tampereen, Oulun, Mikkelin, Kuopion, Lapuan, Helsingin
ja Espoon hiippakuntien seurakunnissa kannettavat kolehtikohteet ja niiden kantopäivät.
Puheenjohtaja on täydentänyt Kirkkohallituksen suunnitelman sijoittamalla siihen
kaksi Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin määräämää kolehtia, kirkkohallituksen
kolme ajankohtaan sidottua kolehtia sekä seurakunnan vapaasti määrättävät kolehtikohteet. Suunnitelmassa on käytetty hyödyksi kirkkohallituksen suosittelemia kolehtikohteita. Seurakunnan kolehtisuunnitelma on liitteenä 3.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Karkkilan seurakunnan kolehtisuunnitelman
vuodelle 2021.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 162§ SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA
Karkkilan seurakunta tarvitsee II seurakuntapastorin virkaan uuden papin, kun II seurakuntapastori valittiin seurakunnan kappalaiseksi. Tällä hetkellä virkaa hoitaa sijainen, jonka viranhoitomääräys on voimassa niin kauan, kunnes II seurakuntapastorin virka on täytetty.
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli tiedusteli, voisiko virka olla avoinna myös teologian maistereille. Silloin rekrytointiprosessi pitäisi suunnitella niin, että seurakunnan hakemus vokaatiosta
on tuomiokapitulissa 29.3.2021. Käytännössä pappien viranhausta huolehtii tuomiokapituli, joka
julkaisee siitä KirkkoHR-ilmoituksen.
Karkkilan II seurakuntapastorin tehtäviin kuuluvat pienen seurakunnan papin työt: jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten hoitaminen, sielunhoito, osallistuminen rippikoulujen pitämiseen sekä muut esimiehen määräämät tehtävät. Työalana on diakoniatyö, jonka hoitamisesta
hän kantaa osan vastuusta yhteistyössä seurakunnan diakonin kanssa. Lisäksi seurakuntapastori
osallistuu seurakunnan viestinnän tekemiseen.
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. Etukäteistehtävänä edellytämme hakijoiden tekevän lyhyen esittelyvideon itsestään. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen. Peruspalkka
on 2.915,74€. Tämän päälle tulee mahdollinen kirkon virkaehtosopimuksen mukainen henkilökohtainen palkanosa.
Hakuaika virkaan päättyy pe 29.1.2021 klo 15. Haastattelut pidetään ma 8.2.2021. Haastatteluista ja esityksestä kirkkoneuvostolle huolehtii haastatteluryhmä. Jos haastateltavien joukossa
on teologian maistereita, kapitulin edustaja osallistuu haastatteluihin. Kirkkoneuvosto valitsee
seurakuntapastorin kokouksessaan ke 17.3.2021. Töiden seurakunnassa toivotaan alkavan
3.5.2021 tai sopimuksen mukaan. Kapitulin ordinaatiopäivä on 30.5.2021.
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.
Lisätietoja antaa kirkkoherra tai Espoon hiippakunnan notaari.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto aloittaa II seurakuntapastorin rekrytoinnin esittelytekstin mukaisesti. Samalla neuvosto valitsee virantäyttöä varten haastatteluryhmän, johon kuuluvat kirkkoherra, kappalainen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 163§ SUORITUSLISÄARVIOINNIT
Seurakunnassa otettiin vuoden 2020 alusta käyttöön suorituslisä, joka maksetaan
vuoden ajan hyvin työssään suoriutuneille työntekijöille. Lisä on euromääräinen palkanlisä, joka maksetaan kuukausipalkan yhteydessä. Arvioinnin työntekijän suoriutumisesta tekee lähiesimies ja päätöksen maksamisesta kirkkoneuvosto. Suorituslisään
ovat oikeutettuja työntekijät, joiden yhtenäinen työsuhde kestää vähintään neljä kuukautta.
Johtoryhmä keskusteli lähiesimiesten arvioinneista ja päätyi ehdottamaan suorituslisän maksamista kolmelle työntekijälle. Lisäksi seurakunta varautuu maksamaan suorituslisää jollekin vuoden 2021 kausityöntekijöistä. Muistio asiasta on liitteenä 4.
Vuoden 2021 talousarvioon on varattu määräraha, joka vastaa 1,1% yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen määrästä. Koska järjestelmän
piirissä on vähemmän työntekijöitä kuin viime vuonna, on rahaa vähemmän kuin
viime vuonna. Jos suorituslisää varataan maksettavaksi kolmen ja puolen henkilötyövuoden ajalle, suorituslisän suuruudeksi muodostuu 120€ kuukaudessa.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee suoritusarvioinneista ja hyväksyy johtoryhmän esittelytekstin mukaisen ehdotuksen suorituslisien suuruudesta ja maksamisesta.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 164§ ILMOITUSASIOITA
Kirkkohallituksen yleiskirje 29/2020, Lotta Svärd 100 vuotta, Liite X1.
KIT yleiskirje A12/2020, 1. Työajan enimmäismäärä uudessa työaikalaissa 2. Työajan
lyheneminen vuodenvaihteessa, Liite X2.
KIT yleiskirje A13/2020, 1. Luottamusmieskoulutus vuonna 2021, 2. Yhteistoiminta- ja
työsuojelukoulutus vuonna 2021, 3. Kirteko-tapaamiset vuonna 2021. , Liite X3.
Seurakunnan kuukausiraportit 01-10: 2020, liitteet X4-X5.
Seuraava kirkkoneuvosto kokous pidetään keskiviikkona 13. tammikuuta 2021 klo 18
Pappilan Navetassa ja kirkkovaltuuston kokous 28.1.2021 kirkossa. Ehdotus vuoden
2021 kokousaikataulusta käsitellään vuoden 2021 ensimmäisessä kirkkoneuvoston
kokouksessa.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Kn 165§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajat
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Liite 17/2020:
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:
154§
155§
156§
159§
160§

161§
162§
163§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesääntöön perustuvat puheenjohtajan ja talouspäällikön ratkaisut
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, viiden kirkkoneuvoston jäsenen,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen ja kirkkoneuvoston jäsenten varajäsenten vaali
Kolehtisuunnitelma vuodelle 2021
Seurakuntapastorin virka
Suorituslisäarvioinnit

Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä saattaa olla erityisiä
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ tarkoittamia lapsivaikutuksia. Näiden osalta lapsivaikutusten arviointi on kirjattu esittelytekstiin:
157§
158§

Pöytäkirjan tarkastajat

Nuorisotyönohjaajan virka
Leirirannan korjaustyöt

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

