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N:o 8/2021
Kokousaika:

Keskiviikkona 28.4.2021 klo 18.00 – 18.40

Paikka:

Hybridikokous, Karkkilan Pohjanpirtti, Tammelantie 1 ja
sähköinen kokous Teams-sovelluksessa

Käsitellyt asiat:

§§ 61 - 68

Puheenjohtaja:

Hannu Bogdanoff

Varapuheenjohtaja:

Jari-Pekka Järvinen

Muut päätöksentekijät:

Aulis Stenholm
Erpo Erola
Kristiina Vuorela
Leena Brofeldt
Suvi Koivuharju

poissa

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

poissa

Muut osallistujat:

Jorma Kivilä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Essi Jumisko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Marja Lähdekorpi, sihteeri
___________________________________________________________________________
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Kn 61§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla oli kirkkoneuvoston 5 jäsentä.

Kn 62§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Leena Brofeldt ja
Aulis Stenholm.

Kn 63§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n
mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että päätöksiä ei ollut.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.
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Kn 64§ TALOUSARVIOMUUTOS VUODELLE 2021
Kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan on kirjattu seurakunnan strategian laatiminen
vuosille 2021-2026. Strategian pohjalta tehtävillä toimenpiteillä vaikutetaan siihen,
minkälaista seurakunnan toiminta on tulevaisuudessa. Strategiaan sisällytetään myös
erillinen kiinteistöstrategia, jonka tavoitteena on kartoittaa kiinteistöjen nykyinen
kunto ja luoda tulevaisuuden suuntaviivat seurakunnan kiinteistöpidolle. Kiinteistöstrategian tarkoitus on taata seurakunnan toiminnan edellytykset tulevaisuudessa.
Kirkkoneuvosto nimitti kokouksessaan 10.2.2021, KN 22§, toiminta- sekä kiinteistöstrategian työryhmät, jotka suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat seurakunnan strategiatyön edistymistä. Kiinteistöstrategiatyöryhmän tehtäväksi annettiin kiinteistöjen
kuntokatselmuksen tarjouskilpailutuksen toteuttaminen.
Kiinteistöstrategiatyöryhmä on annetun tehtävän mukaisesti toteuttanut kiinteistöjen
kuntokatselmuksen tarjouskilpailutuksen. Saadut tarjoukset, tarjoajien malliraportit ja
kaikkien tarjouksen lähettäneiden kanssa käydyt neuvottelut ovat vahvistaneet työryhmän käsitystä siitä, että asiantuntijoiden tekemä kiinteistöjen kuntoselvitys on välttämätön edellytys kiinteistöstrategian ja kiinteistöjen 10 vuoden PTS:n laatimiselle. Saadut tarjoukset osoittivat, ettei kiinteistöselvitystä voi toteuttaa talousarvion puitteissa,
koska siihen ei talousarviossa ole erikseen varattu rahaa. Hankinnan toteutuminen
vaatii lisätalousarvion myöntämisen.
Vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin tuloslaskelman mukaan toimintakulut ovat talousarvion mukaiset ja verotuloja on kertynyt hieman arvioitua enemmän. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että lisämäärärahan myöntämiselle on taloudelliset edellytykset.

Kirkkojärjestyksen 23: 3§ velvoittaa kirkkoneuvoston arvioimaan päätöstensä mahdollisia lapsivaikutuksia. Strategiatyöllä on vaikutuksia seurakunnan kasvatustyössä käyvien lasten ja nuorten etujen toteutumiseen ja hyvinvointiin.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää kiinteistötoimen pääluokan toimintokuluihin talousarviomuutoksena 20 000 euron määrärahan
kiinteistöstrategiatyölle.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 65§ KIINTEISTÖJEN KUNTOKARTOITUKSEN TARJOUKSET
Kiinteistöstrategiatyöryhmä toteutti tarjouskilpailutuksen kiinteistöjen kuntoselvityksestä osana kiinteistöstrategian laatimista. Työryhmän laatima tarjouspyyntö liitteineen lähetettiin neljälle tunnetulle yritykselle sekä julkaistiin seurakunnan verkkosivuilla. Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta. Yhdistelmätaulukko saaduista
tarjouksista on liitteenä 1. Tarjoukset ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa.
Työryhmä toteaa, että kaikki tarjoukset ovat tarkoituksenmukaisia ja keskenään vertailukelpoisia. Jotta kuntoarviot saadaan valmiiksi ennen kesälomia, on tärkeää, että
tilaus voidaan tehdä heti kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen. Työryhmä esittää, että
kirkkoneuvosto hyväksyy hinnaltaan edullisimman Raksystems Insinööritoimisto
Oy:n tarjouksen edellyttäen, että kirkkovaltuusto myöntää 6.5. päivän kokouksessaan lisätalousarviona 20 000 euron määrärahan kiinteistöstrategiatyölle.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy hinnaltaan edullisimman Raksystems Insinööritomisto Oy:n 14 185,60 euron tarjouksen edellyttäen, että kirkkovaltuusto myöntää
6.5. päivän kokouksessaan lisätalousarviona 20 000 euron määrärahan kiinteistöstrategiatyölle. Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön tilaamaan työn ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 66§ UUNI LEIRIRANTAAN
Leirirannassa oleva keittolevyillä varustettu uuni on vanha ja osittain epäkunnossa.
Emäntien mukaan keittolevyt ovat edelleen hyviä ja toimivia, mutta uuni toimii vajavaisesti. Uuni lämmittää ruuat vain takaosassa, mikä vaikeuttaa merkittävästi ruuan
valmistusta.
Talouspäällikkö on käynyt keskustelua Kopal-Keittiöt Oy:n myyntiedustajan Jan Swanströmin kanssa Leirirantaan soveltuvasta uunista. Swanström tuntee keittiön toiminnan entuudestaan ja ehdottaa, että sinne hankittaisiin nykyisenyhdistelmän lisäksi
erillinen uuni. Nykyisen kaltaisia lieden ja uunin yhdistelmiä ei enää valmisteta.
Tässä ratkaisussa nykyisen yhdistelmän keittolevyjä hyödynnettäisiin ruuan valmistukseen ja uusia ruuan lämpimänä pitämiseen. Uusi kostutuksella olevaa kiertoilmauunia hyödynnettäisiin uuniruokien ja leivonnaisten valmistukseen. Ratkaisu parantaa keittiön työergonomiaa ja työturvallisuutta, koska uusi uuni asennettaisiin nykyistä ylemmäs työtason päälle. Esite uunista ja saatu tarjous ovat liitteinä 2 ja 3. Uunin hankintahinta on talousarvion investointeihin varatun määrärahan mukainen.

Päätösesitys: Kirkkoneuvoston hyväksyy Kopal-Keittiöt Oy:n tarjouksen liitteen 3 mukaisesti ja valtuuttaa talouspäällikön tilaamaan uunin.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 67§ ILMOITUSASIOITA
Ilmoitusasioita ei ollut.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Kn 68§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan.
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Liite 8/2021:
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:
61§
62§
63§
65§
66§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesääntöön perustuvat puheenjohtajan ja talouspäällikön ratkaisut
Kiinteistöjen kuntokartoituksen tarjoukset
Uuni Leirirantaan

Seuraavien päätösten valmistelussa on arvioitu, että päätöksillä saattaa olla erityisiä
Kirkkojärjestyksen 23: 3§ tarkoittamia lapsivaikutuksia. Näiden osalta lapsivaikutusten arviointi on kirjattu esittelytekstiin:
64§

Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätalousarvio vuodelle 2021

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

