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Kn 37§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla oli kirkkoneuvoston 6 jäsentä.

Kn 38§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Kristiina Vuorela ja
Jari-Pekka Järvinen.

Kn 39§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n
mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 18-19/2022
ja talouspäällikön päätökset 6-8/2022 ovat liitteinä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat
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Kn 40§ LAHJOITUS KIRKON ULKOMAANAVUN KATASTROFIRAHASTOON
Sotatila Ukrainassa on synnyttänyt valtavan humanitaarisen katastrofin. Yli kolme miljoonaa ukrainalaista on joutunut pakenemaan sotaa naapurimaihin ja pakolaismäärien
odotetaan kasvavan vielä huomattavasti.
Kodeistaan paenneet perheet tarvitsevat kiireesti ruoka-apua ja perustarvikkeita. Monet Suomen evankelisluterilaiset seurakunnat ovat päättäneet tukea Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston keräystä, jolla autetaan Ukrainasta pakenevia perheitä. Lahjoitussumman on hyvä määräytyä seurakunnan jäsenmäärän mukaan (1 euro/jäsen).
Karkkilan seurakunnan jäsenmäärä on 5650 (tilanne 31.12.2021).

Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöstensä mahdollisia lapsivaikutuksia. Lahjoituksella Kirkon Ulkomaanapuun on vaikutuksia Ukrainassa olevien tai sieltä pakenevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä turvallisuuteen sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin.

Päätösesitys: Karkkilan seurakunta tukee Kirkon Ulkomaanavun hätäapukeräystä Ukrainan pakolaisille 5650 eurolla.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 41§ YMPÄRISTÖDIPLOMIHANKE

Kirkon ympäristödiplomi on Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntia varten
räätälöimä virallinen ja vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä. Sen avulla seurakunta voi
kantaa ympäristövastuutaan. Karkkilan seurakunnan strategian 2022-2026 yksi kolmesta painopisteestä on ympäristö. Kirkon hiilineutraalisuusstrategiassa on asetettu
tavoitteeksi, että kaikilla seurakunnilla olisi vuonna 2025 Kirkon ympäristödiplomi.
Kirkkoneuvoston tehtävänä on päättää diplomin hakemisesta, nimetä vastuuhenkilö
sekä asettaa työryhmä valmistelemaan asiaa. Työskentely aloitetaan Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan pohjalta.
Ympäristövastaavan tehtävät on hyvä sisällyttää osaksi tehtävänkuvaa. Ympäristövastaava kokoaa työryhmän. Joka koostuu työntekijöistä ja luottamushenkilöistä. Työryhmä suunnittelee aikataulun, koordinoi ympäristökatselmusta ja laatii ympäristöohjelman.

Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöstensä mahdollisia lapsivaikutuksia. Ympäristödiplomihanke on osa ympäristövastuusta huolehtimista. Hankkeella on vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin ja mahdollisuuksiin
tulla kuulluksi, osallistua ja ilmaista mielipiteensä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää hakea Kirkon ympäristödiplomia. Ympäristövastaavaksi nimetään seurakunnan kappalainen. Hän kokoaa työryhmän työntekijöistä ja
luottamushenkilöistä.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat
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Kn 42§ SEURAKUNNAN SIJOITUSSUUNNITELMA

Seurakunta on pitkäjänteinen sijoittaja, jonka tavoitteena on varmistaa sijoituskohteidensa hyvä tuotto ja arvonkehitys pitkällä aikavälillä. Vastuullinen yritys, joka huomioi ympäristö-, sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat toiminnassaan, on kannattavampi sijoituskohde pitkällä aikajänteellä johtuen mm. tehokkaammasta riskienhallinnasta sekä uusien liiketoiminnallisten mahdollisuuksien tuomasta
kilpailuedusta. Seurakunnan sijoitustoiminnassa huomioidaan Kirkon eläkerahaston
laatimat vastuullisen sijoittamisen ohjeet (2018, Liite 1 ) ja Ilmastostrategia (2021, Liite
2). (https://evl.fi/kirkonelakerahasto/julkaisut/ohjeet-ja-strategiat)
Seurakunnan on hyvä määrittää omaan sijoitustoimintaan sopivat lähestymistavat ja
muodot laatimalla sijoitussuunnitelma, jolla ohjataan seurakunnan varojen sijoittamista. Sijoitussuunnitelmassa määritellään sijoitustoiminnan tehtävät ja menettelytavat sekä sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteet. Sijoitussuunnitelman hyväksyy
kirkkoneuvosto. Talouspäällikön valmistelema luonnos sijoitussuunnitelmasta on liitteenä 3.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee sijoitussuunnitelman luonnoksesta ja lähettää sen jatkovalmisteluun.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli sijoitussuunnitelman luonnoksesta ja lähetti sen jatkovalmisteluun.

Pöytäkirjan tarkastajat
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Kn 43§ TILINPÄÄTÖS 2021, TIILINPÄÄTÖSLASKELMAT, TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Karkkilan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2021 sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisen, tilinpäätöslaskelmat sekä tilinpäätöksen liitetiedot, liite 4.
Vuoden 2021 tilinpäätös on laadittu kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.
Kirkkoneuvosto on käsitellyt tilinpäätöstä kolmessa kokouksessaan. Työalojen toimintakertomusosuus käsiteltiin kokouksessa 2.2.2022, toimintakertomusta ja tulosraportteja kokouksessa 23.2.2022. Tilinpäätös, tilinpäätöslaskelmat, talousarvion toteutuminen ja tilinpäätöksen liitetiedot puolestaan kokouksessa 9.3.2022.
Tilintarkastaja Tove Lidström-Koli, JHT, HT (BDO Audiator Oy) on tarkistanut vuoden
2021 kirjanpitoa, hallintoa ja alustavaa tilinpäätöstä käynnillään 8.3.2021. Hän suorittaa lopullisen tilintarkastuksen 19.4.2022. Samalla hän antaa tilintarkastuskertomuksen.

Päätösesitys:
1) Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja lähettää
sen lopulliseen tilintarkastukseen tilintarkastajalle.
2) Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön tekemään teknisiä muutoksia tilinpäätökseen tarvittaessa.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan

Pöytäkirjan tarkastajat
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Kn 44§ 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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KIRKKONEUVOSTO 169§,15.12.2020
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.

KIRKKONEUVOSTO 16§,2.2.2022
Arkkitehti Järnefelt on laatinut luonnoksen siitä, miten kellotapulin nykyiset kiviportaat
voisi korjata oletettuun alkuperäiseen muotoonsa. Suunnitelman VE4 vaihtoehdossa
portaiden turvallisuus parantuisi ja portaiden päälle ei rakennettaisi puurakenteista
kantta. Luonnokset ja niihin liittyvä kirjeenvaihto ovat liitteinä 4 ja 5.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää, että selvitetään VE4 vaihtoehdon toteutusmahdollisuus museovirastolta ja kirkkohallitukselta ja tehdään päätös korjauksesta sen jälkeen.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Museovirasto on antanut liitteenä 5 olevan lausunnon kellotapulin portaiden kunnostamisesta. Lausunnossa museovirasto puoltaa hanketta lausunnossa mainituin
huomautuksin. Lausunto on annettu tiedoksi Kirkkohallitukselle ja Arkkitehtitoimisto
Kasper Järnefelt Oy:lle.
Kirkkohallituksen yliarkkitehti on sähköpostitse, liite 6, ilmoittanut, että koska kyseessä
ei ole kirkkolain tarkoittama olennainen muutos, niin korjaukselle ei tarvita Kirkkohallituksen vahvistusta.
Talouspäällikkö on käynyt sähköpostitse keskustelua arkkitehdin kanssa suunnittelutyön jatkamisen seuraavista vaiheista, mikäli hankkeessa päädytään jatkamaan vaihtoehdon VE4 mukaisesti. Arkkitehdin vastausviestit ja alustava hinta-arvio suunnittelusta
ovat liitteinä 7 ja 8.
Pöytäkirjan tarkastajat
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Päätösesitys:
1) Kirkkoneuvosto merkitsee Museoviraston lausunnon ja Kirkkohallituksen sähköpostiviestin tiedokseen.
2) Kirkkoneuvosto päättää jatkaa VE4 vaihtoehdon suunnittelutyötä ja tilaa Arkkitehtitoimisto Kasper Järnefelt Oy:ltä rakennesuunnitelman korjausurakan kilpailutusta
varten.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin päätösesityksen kohtien 1-2 mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat
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Kn 45§ POHJANPIRTIN JATKOSOPIMUS
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 50§, 25.3.2020 vuokrata seurakuntatalon väistötilaksi Pohjanpirtin syyskaudelle 2020. Kokouksessa 9.9.2020 sopimusta jatkettiin ja
uudeksi päättymisajaksi sovittiin 31.5.2021, 107§. Kirkkovaltuuston päätti keskeyttää
seurakuntatalon tarjouskilpailun hankintamenettely ja palautti sen jatkovalmisteluun,
kokouksessaan 27.8.2020 §15/2020. Hankkeen valmistelun jatkumisen takia väistötilan vuokra-aikaa jatkettiin keväälle 2022 KN 17.3.2021, 36§.
Pohjanpirtti Oy on laatinut tilojen vuokrauksesta jatkosopimusluonnoksen, jonka mukaan tilan vuokrasopimusta jatketaan toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Uudessa sopimuksessa vuokrahintaa tarkistettaisiin noin 12,5%:n korotuksella. Pohjanpirtti Oy perustelee vuokrahinnan tarkistusta tehtyjen remonttien myötä tiloihin muodostuneella merkittävällä tason korotuksella. Lisäksi uudessa sopimusluonnoksessa on
kirjattu muutoksia mm. tilojen varaukseen, energian laskutukseen, hinnan korotukseen sekä käyttötarkoitukseen liittyvissä kohdissa. Uusi vuokrasopimusluonnos on liitteenä 9.
Voimassa olevan sopimuksen mukaan uusi jatkosopimus tulee tehdä maaliskuun 2022
loppuun mennessä. Uudessa sopimusluonnoksessa on kuitenkin siinä määrin muutoksia/poikkeamia edelliseen sopimukseen, että talouspäällikkö pitää kohtuullisena esittää lisäaikaa uuden sopimuksen allekirjoittamiseen, jotta sopimuksesta voidaan tarvittaessa käydä neuvotteluja. Voimassa oleva jatkosopimus on liitteenä 10 ja selvitys Pohjanpirtti Oy:n laskuttamista energiakuluista vuodelta 2021 on liitteenä 11.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee Pohjanpirtin sopimusluonnoksesta ja esittää
Pohjanpirtti Oy:lle, että uuden sopimuksen allekirjoituksen määräaikaa jatketaan ”toukokuun alkuun mennessä”. Kirkkoneuvosto ohjeistaa sopimuksen neuvottelun ehdoista ja lähettää asian jatkovalmisteluun. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön
ja vs. kirkkoherran käymään neuvotteluja vuokrasopimuksesta.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat
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Kn 46§ PANKIN ILMOITUS TALLETUSKORKOMUUTOKSESTA
Kirkkoneuvosto käsitteli 9.3.2022, KN 31§ OP Pankin ilmoitusta talletuskorkomuutoksesta. Pankin ilmoituksen mukaan nk. nollapatjatason ylittävästä talletusosuudesta
peritään negatiivinen talletuskorko, joka on EKP:n talletuskorko ilman pankkimarginaalia. Negatiivisen talletuskoron veloitus alkaa 1.4.2022. Muutoksella on seurakunnan
talletuksiin liittyviä kustannusvaikutuksia arviolta noin 2 500 - 3 000 EUR/vuosi.
OP Pankki informoi seurakuntaa myös pankin eri vaihtoehdoista, millä kulurakennetta
voisi pienentää. Kirkkoneuvosto keskusteli eri vaihtoehdoista ja lähetti asian jatkovalmisteluun.
Talouspäällikkö on saanut esitteen myös United Bankers Oyj:n (UB) sijoitusjohtajalta
heidän varainhoitopalveluistaan. UB on kotimainen pankkiryhmästä riippumaton sijoituspalvelukonserni, jolla on pitkä kokemus myös seurakuntien varainhoitopalveluista.
UB:n varainhoitopalvelun esite on liitteenä 12 ja UB:n esite eQ Yhteiskuntakiinteistöt rahaston vuodenvaihteen raporttista sekä viimeisin kirje eQ:n kiinteistörahastoista liitteinä 13a ja 13b.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee United Bankers Oyj:n palveluista ja ohjeistaa
kulurakenteen pienentämisen jatkovalmistelusta.

Kirkkoneuvosto: Lähetettiin jatkovalmisteluun.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano
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___________________
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Kn 47§ KARKKILAN KAUPUNGIN EHDOTUS YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ
SENIORIPUISTOHANKKEESSA
Senioripuiston perustamisesta Karkkilaan on tehty valtuustoaloite kaupunginvaltuustolle
vuonna 2019. Elokuussa 2021 senioripuiston suunnittelu päätettiin kuupunginvaltuuston
päätöksellä aloittaa välittömästi. Kaupungin tavoitteena on toteuttaa esteettömyyskriteerit täyttävä senioripuisto soveltuvaksi kaikille kaupunkilaisille. Suunnittelussa huomioitaisiin seniorikäyttäjien tarpeet, mutta myös muiden kuntoilijoiden tarpeet.
Syksyllä 2021 kaupungin toimesta arvioitiin kaupungin omistamien maa-alueiden soveltuvuutta senioripuistolle. Puiston sijoittelussa tullaan huomioimaan koko kaupungin ulkoilupalveluverkosto liikuntapaikkojen sekä ulkoilureittien osalta sekä puiston saavutettavuus. Kaupungin maa-alueista soveltuvimmiksi arvioitiin kolme kohdetta. Myös seurakunnan omistamien maa-alueiden soveltuvuus senioripuiston rakentamiselle olisi mahdollinen vaihtoehto, mikäli seurakunta olisi kiinnostunut tällaisesta yhteistyöhankkeesta.
Senioripuiston toteuttaminen yhteishankkeena seurakunnan kanssa voisi tuoda lisäarvoa
hankkeelle muiltakin osin. Kaupungille hankkeen edistymisen osalta ensiarvoisen tärkeää
on saada mahdollisimman nopeasti päätettyä senioripuiston sijainti. Puiston sijainti määrää rakentuvan puiston kokoa, toiminnallisuutta sekä mahdollisesti muita rakennusteknisiä tarpeita. Tästä syystä kaupunki tiedustelee seurakunnan kiinnostusta aloittaa keskustelut mahdollisesta yhteistyöstä senioripuistohankkeessa.

Päätösesitys: Seurakunta ilmoittaa olevansa avoin mahdolliselle yhteistyölle senioripuistohankkeessa ja nimeää seurakunnan edustajiksi kirkkoherran sekä yhden kirkkoneuvoston jäsenistä.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

Pöytäkirja
Kirkkoneuvosto

Sivu

23.3.2022
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Kn 48§ ILMOITUSASIOITA

Kirkkohallituksen yleiskirje nro 6/2022, Päätös yhtenäisistä toimintatavoista annettaessa kirkonkirjojen tietoihin perustuvia todistuksia, Liite X1.
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 7/2022, Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys, Liite X2.
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 8/2022, Suositus kolehdin keräämisestä ukrainalaisten
tueksi, Liite X3.
Kirkkohallituksen yleiskirje nro 9/2022, Ukrainasta tulevien pakolaisten vastaanottaminen seurakunnissa, Liite X4.
KIT Yleiskirje 2/2022, Kirkon virka- ja työehtosopimus 2022-2024, Liite X5.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Kn 49§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

Pöytäkirja
Kirkkoneuvosto

Sivu

23.3.2022
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Liite 5/2022:
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:
37§
38§
39§
42§
43§
44§
45§
46§
47

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesääntöön perustuvat puheenjohtajan ja talouspäällikön ratkaisut
Seurakunnan sijoitussuunnitelma
Tilinpäätös 2021, tilinpäätöslaskelmat, talousarvion toteutuminen ja tilinpäätöksen liitetiedot
Kirkon kellotapulin portaiden suunnittelutyö
Pohjanpirtin jatkosopimus
Pankin ilmoitus talletuskorkomuutoksesta
Karkkilan kaupungin ehdotus yhteistyömahdollisuuksien selvittämisestä senioripuistohankkeessa

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

40§
41§

Pöytäkirjan tarkastajat

Lahjoitus Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon
Ympäristödiplomihanke

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

