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Kn 161§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla oli kirkkoneuvoston 6 jäsentä.

Kn 162§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Leena Brofeldt ja
Suvi Koivuharju.

Kn 163§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n
mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 53-59/2021
ja talouspäällikön päätökset 53-55/2021 ovat liitteenä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
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___________________
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___________________
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Kn 164§ SOPIMUS PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN KESKUSTELUAVUN HANKINNASTA
Länsi-Uudenmaan seurakuntien perheasian neuvottelukeskuksen johtaja lähetti Karkkilan seurakunnalle sopimusehdotuksen, joka koskee ”keskusteluavun hankkimista parisuhteeseen ja perheeseen liittyvissä kysymyksissä apua tarvitseville Karkkilan kaupungin suomenkielisille asukkaille”. Sopimusehdotus on liitteenä 1. Sopimuksessa yhden moduulin kiinteä on 125€. Seurakunnan tulevaan talousarvioon on perheneuvontaan varattu 5300€.
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöstensä mahdollisia lapsivaikutuksia. Perheasiain neuvottelukeskuksen palvelujen järjestämisellä on
vaikutuksia lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan lähettämän sopimuksen ja valtuuttaa puheenjohtajan allekirjoittamaan sen.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 165§ KIRKKONEUVOSTON JA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSAIKATAULU VUODELLE 2022

Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös
tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä (KJ 15 §5). Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan toiminta- ja talousarvio viimeistään edellisen vuoden joulukuussa (KJ 15 §3). Nämä lakisääteiset ohjeet ja käytännön hallinto huomioon
ottaen puheenjohtaja ja talouspäällikkö ovat laatineet seurakunnan kirkkoneuvostolle
ja kirkkovaltuustolle alustavan kokousaikataulun vuodelle 2022. Aikataulu on liitteenä
2.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________
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Kn 166§ KARKKILAN SEURAKUNNAN LÄSNÄOLOJÄSEN UUDENMAAN KEHITYSVAMMAISTYÖN JOHTOKUNTAAN
Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokunnan jäsenten kaksivuotiskausi
päättyy vuoden 2021 lopussa. Johtokunnan jäsenet on valittu sopijaseurakunnista
valintavuoron mukaisessa järjestyksessä. Sopimuksen mukaisesti on Karkkilan seurakunnan vuoro valita jäsen ja hänelle varajäsen Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokuntaan vuosiksi 2022-2023. Lopullisen valinnan suorittaa kirkkovaltuusto.

Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöstensä mahdollisia lapsivaikutuksia. Läsnäolojäsenen ja varajäsenen valinnalla kehitysvammaistyön johtokuntaan on jonkin verran vaikutuksia kehitysvammaisten lasten ja nuorten
osallisuuteen ja hyvinvointiin.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee läsnäolojäsenen ja
varajäsenen Uudenmaan Kehitysvammaistyön johtokuntaan
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
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Päätöksen toimeenpano
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___________________
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Kn 167§ 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 2022 kausityöntekijöistä. Muistio asiasta on liitteenä 3.
Vuoden 2022 talousarvioon on varattu määräraha, joka vastaa 1,1% yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen määrästä. Jos suorituslisää varataan maksettavaksi kolmen ja puolen henkilötyövuoden ajalle, suorituslisän suuruudeksi muodostuu 120€ kuukaudessa.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy johtoryhmän esittelytekstin mukaisen ehdotuksen suorituslisien suuruudesta ja maksamisesta.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja
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Kn 168§ KIRKKOVALTUUTETUN KIRJELMÄ KIRKKONEUVOSTOLLE

Kirkkovaltuuston jäsen on laatinut julkisen kirjelmän vs. kirkkoherran tekemästä hallintopäätöksestä liittyen seurakunnan kokoontumisrajoituksiin ajalla 25.11.24.11.2021. Kirjelmä on liitteenä 4. Kirkkovaltuutettu arvosteli kirjelmässään sitä, että
seurakunta otti käyttöön koronapassin joulukonserteissa ja Kauneimmat joululaulut –
tilaisuuksissa.
Vs. kirkkoherra teki hallintopäätöksen Karkkilan seurakunnan kokoontumisrajoituksista aluehallintoviraston ja Espoon tuomiokapitulin ohjeistuksen pohjalta. Rajoitukset
eivät koske uskonnonharjoittamista eikä koronapassia voida edellyttää jumalanpalveluksissa tai kristillisissä toimituksissa. Sen sijaan sisätiloissa järjestetyissä konserteissa
ja esityksissä edellytetään koronapassia kaikilta yli 16-vuotiailta osallistujilta. Sisätiloissa pidettävissä Kauneimmissa joululauluissa edellytetään koronapassia kaikilta yli
16-vuotiailta osallistujilta.
Päätöksen taustalla oli 18.11.2021 Etelä-Suomen aluehallintoviraston tekemä päätös
yleisötilaisuuksien rajoittamisesta Uudellamaalla. Päätös koski koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aluetta ja oli voimassa 25.11.-24.12.2021. Päätöksellä rajoitettiin sisätiloissa seisomakatsomojen henkilömäärää niin, että tilaisuudessa voi olla
enintään 20 henkilöä, joilla ei ole istumapaikkaa. Istumapaikallisten katsomojen osallistujamäärää ei rajoitettu.
Lisäksi päätös perustui Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin 18.11.2021 antamaan
ohjeistukseen kaikille hiippakunnan seurakunnille. Kokoontumisrajoitukset eivät koske
julkista uskonnonharjoittamista sisältäviä tilaisuuksia. Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet sen sijaan ovat tilaisuuksia, joissa pääasiallinen sisältö on yhteislaulu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on määritellyt näiden tilaisuuksien tartuntauhan merkittäväksi. Aluehallintoviraston mukaan Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet kuuluvat kokoontumisrajoitusten piiriin, vaikka ne järjestettäisiin kirkossa.
Aluehallintovirasto ja sen pohjalta myös Espoon hiippakunnan tuomiokapituli tiukensivat rajoituksia 2.12.2021 ohjeistuksilla, jotka kumosivat edelliset päätökset. Vs. kirkkoherra on tehnyt uuden hallintopäätöksen ajalle 4.12.-31.12.2021 näiden ohjeistusten perusteella. Kirkkovaltuutetun julkinen kirjelmä koskee vs. kirkkoherran ensimmäistä hallintopäätöstä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee julkisesta kirjelmästä ja merkitsee sen tiedoksi.
Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.
Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
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Päätöksen toimeenpano
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___________________
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Kn 169§ KIRKON KELLOTAPULIN PORTAIDEN SUUNNITTELUTYÖ
KIRKKONEUVOSTO 150§, 17.11.2021
Kirkkoneuvoston §126, 20.10.2021 päätöksen mukaisesti Arkkitehti Kasper Järnefelt
on laatinut kuusi ensiluonnosta kellotapulin portaiden esteettömyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Näihin luonnoksiin ei ole vielä piirretty julkisivukuvia eikä kaiteita,
vaan arkkitehti toivoo mielipiteitä näistä eri vaihtoehdoista ennen suunnittelutyön jatkamista. Luonnokset suunnitelmista ovat liitteenä 4A ja 4B.
Arkkitehti Järnefelt keskusteli näistä vaihtoehdoista jo puhelimitse Museoviraston Robin Landsdorffin kanssa, joka on periaatteessa hyväksynyt ne omasta puolestaan. Arkkitehdin mukaan museoviraston julkaisussa ”Kirkollisten rakennusten hoito ja restaurointi” on lueteltu mitkä muutokset luetaan oleellisiksi. Kellotapulin muutokset kuuluvat näihin, joten asia täytyy viedä myös kirkkohallitukseen hyväksyttäväksi. Museoviraston ja kirkkohallituksen lausuntojen jälkeen tarvitaan vielä toimenpidelupa kunnan
rakennusvalvonnasta.
Arkkitehti ja talouspäällikkö pitivät 8.11. tapulilla katselmuksen myös siitä olisiko turvallinen kulku mahdollista pääoven sijaan järjestää tapulin sivuseinällä olevan varastotilan oven kautta. Katselmuksessa kuitenkin todettiin, että oven korkeus ja tapulin välioven alla oleva paksu kantava hirsirakenne vaatisivat niin monimutkaisia ratkaisuja,
että ne eivät tunnu kovin järkeviltä tähän tarkoitukseen. Todennäköisesti niihin muutoksiin ei edes saisi museovirastolta hyväksyntää.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto tutustuu arkkitehdin laatimiin ensimmäisiin luonnoksiin
ja ohjeistaa jatkamaan suunnittelutyötä 4B suunnitelman mukaan ilman henkilönostinta.
Suvi Koivuharju esitti, että tapulin rappuja ei korjata. Leena Brofeldt kannatti Suvi Koivuharjun esitystä.
Aulis Stenholm esitti, että vanhat kiviraput kunnostetaan ja kulkuliuskaa ei rakenneta.
Erpo Erola kannatti Stenholmin esitystä.
Puheenjohtaja teki äänestysesityksen. Suoritettiin äänestys ensin päätösesitykselle annetuista vastaesityksistä. Koivuharjun esitys on JAA ja Stenholmin EI. Annettiin 4 JAA
ääntä ja 3 EI ääntä.
Suoritettiin toinen äänestys päätösesitystä äänestettiin JAA ja Koivuharjun esitystä EI.
Äänestys annettiin 3 JAA ääntä ja 2 EI ääntä ja yksi tyhjä.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti äänin 3/2.
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Kirkkoneuvoston kokouksen 23.11. yhteydessä keskusteltiin siitä, että kirkon kellotapulin rappusten kunnostaminen alkuperäiseen muotoonsa ei välttämättä olisi niin kallista kuin on arveltu. Tästä syystä sovittiin, että asia on hyvä ottaa vielä uudelleen keskusteltavaksi ja arvioitavaksi. Talouspäällikkö on tiedottanut arkkitehdille suunnittelutyön hetkellisestä keskeyttämisestä ennen uutta päätöstä.
Talouspäällikkö on lisäksi keskustellut museoviraston intendentin kanssa puhelimitse
portaiden kunnostamisesta ja siihen liittyvistä lupamenettelyistä. Keskustelun muistio
on liitteenä 5.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää tapulin portaiden korjauksen
suunnittelutyön jatkamisesta.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano
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___________________
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Kn 170§ PIANON INVESTOINTI KIRKKOON
Seurakunnan investointisuunnitelmassa vuodelle 2021 on muihin investointeihin varattu määräraha kirkon uutta pianoa varten. Uusi piano mahdollistaa nykyistä laadukkaamman musiikin jumalanpalveluksiin, toimituksiin ja konsertteihin.
Vs. kanttori on selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja. Hänen laatimansa selvitys on liitteenä
6. Kanttorin tekemän taustatyön perusteella ehdotetaan hankittavaksi kiiltävän musta
Yamaha CLP-785 –mallinen piano, jonka hinta on 5210 €. Pianon hankintahinta on investointeihin varatun määrärahan mukainen.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää hankkia kirkkoon kiiltävän mustan Yamaha
CLP-785 –mallisen pianon esittelytekstin mukaan ja valtuuttaa kanttorin tilaamaan
pianon.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
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Päätöksen toimeenpano
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___________________
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Kn 171§ ILMOITUSASIOITA
KIT Yleiskirje A8/2021, Luottamusmieskoulutus sekä Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna 2022. Liite X1.
As Oy Kahilaisentie 8 sääntömääräinen syysyhtiökokous pidetään Karkkilassa Kahilaisentie 8 kiinteistössä keskiviikkona 15.12.2021 alkaen klo 17.00. Kokouksessa käsitellään ja päätetään yhtiöjärjestyksen syyskokoukselle määräämät asiat. Liite X2.
Seurakunnalle on lähetetty tarjous myytävänä olevasta liikehuoneistosta, joka tarjouksen lähettäjän mukaan sopisi hyvin seurakunnan ”olohuoneeksi”. Liikehuoneistoa on
mahdollista tarvittaessa myös vuokrata. Seurakunnalle lähetetty tarjous on liitteenä
X3.
Kirkkohallituksen yleiskirje 27/2021, Rakennusavustus, Liite X4.
Kirkkohallituksen yleiskirje 28/2021, Kriisiytyvän seurakunnan mittarit ja ohjeistus,
Liite X5-X6.
KIT Yleiskirje A9/2021, Luontaisetujen verotusarvot sekä matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2022 alkaen, Liite X7.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Kn 172§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajat
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Liite 19/2021:
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:
161§
162§
163§
165§
167§
168§
169§
170§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesääntöön perustuvat puheenjohtajan ja talouspäällikön ratkaisut
Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousaikataulu vuodelle 2022
Suorituslisäarvioinnit
Kirkkovaltuutetun aloite kirkkoneuvostolle
Kirkon kellotapulin portaiden suunnittelutyö
Pianon investointi kirkkoon

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

164§
166§

Pöytäkirjan tarkastajat

Sopimus Perheasiain neuvottelukeskuksen keskusteluavun hankinnasta
Karkkilan seurakunnan läsnäolojäsen Uudenmaan kehitysvammatyön johtokuntaan

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

