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N:o 9/2020
Kokousaika:

Keskiviikkona 10.6.2020 klo 18.00 – 19.00

Paikka:

Sähköinen kokous, Teams-sovelluksessa

Käsitellyt asiat:

§§ 71 - 78

Puheenjohtaja:

Hannu Bogdanoff

Varapuheenjohtaja:

Jari-Pekka Järvinen

Muut päätöksentekijät:

Aulis Stenholm
Erpo Erola
Hannamari Auvinen
Kristiina Vuorela
Leena Brofeldt

jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen

liittyi klo 18:02,§72 aikana

Muut osallistujat:

Jorma Kivilä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Essi Jumisko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Marja Lähdekorpi, sihteeri
___________________________________________________________________________
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Pöytäkirja yleisesti nähtävänä: 11.6.2020, Marja Lähdekorpi, sihteeri
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Kn 71§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla oli kirkkoneuvoston 6 jäsentä ja 1 varajäsen.

Kn 72§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Kristiina Vuorela
ja Leena Brofeldt.

Kn 73§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n
mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 29-34/2020
ja talouspäällikön päätökset 29-34 /2020 ovat liitteenä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.
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Kn 74§ DIAKONIN VIRKA
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS, 5/2020 keskiviikkona 11.3.2020 §41
Seurakunnan diakoni Tiina Martin irtisanoutui Karkkilan seurakunnan diakonin virasta
perjantaina 28.2.2020, liite 3. Tiinalla on kuukauden irtisanoutumisaika. Sovittiin, että
Tiinan viimeinen työpäivä on perjantai 20.3.2020. Loppuajan maaliskuusta hän on
vuosilomalla. Loput kertyneistä lomista maksetaan palkan yhteydessä.
Seurakunnan on aloitettava uuden diakonin etsiminen. Ilmoitus avoimesta diakonin
virasta kannattaa laittaa kirkon työpaikkatorille välittömästi. Hakuaika päättyisi perjantaina 24.4.2020 klo 12. Hakijoiden haastattelut pidettäisiin tiistaina 12.5.2020.
Päätös diakonin viran täyttämisestä tehtäisiin kirkkoneuvoston kokouksessa
10.6.2020. Diakoni aloittaisi virassaan sopimuksen mukaan tai viimeistään 1.9.2020.
Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Ennen viran vastaanottamista valitun on annettava selvitys terveydentilastaan. Diakonin viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 502.
Kirkkoneuvoston on hyvä asettaa haastatteluryhmä toteuttamaan viran hakijoiden
haastattelut. Haastatteluryhmään ehdotetaan valittavaksi kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Bogdanoff, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jorma Kivilä ja vt. kappalainen Riitta Haapa-aho. Ryhmän tehtävänä on valita haastateltavat, suorittaa haastattelut ja tehdä kirkkoneuvostolle esitys valittavasta diakonista.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Tiina Martinille eron Karkkilan seurakunnan diakonin virasta
1.4.2020 alkaen. Kirkkoneuvosto päättää aloittaa uuden diakonin rekrytoinnin esittelytekstin mukaisesti.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin päätösesityksen kohtien 1 ja 2 mukaisesti.
________________
Diakonin virkaan tuli määräaikaan mennessä yhdeksän hakemusta. Hakemusten perusteella haastatteluryhmä valitsi haastatteluun kolme hakijaa: Hanna Alhoniemen,
Teemu Hurmeen ja Marisa Sulvaranin. Haastattelut pidettiin tiistaina 12.5.2020. Haastateltavien työhakemukset ovat liitteinä 1A-1C. Muistio haastatteluista jaetaan kokouksessa.
Haastatteluryhmä piti Marisa Sulvarania parhaana hakijana Karkkilan seurakunnan diakonin virkaan. Perusteena oli hakijan selkeä käsitystä seurakunnassa tehtävästä diakoniatyöstä, hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn. Ryhmän
mielestä paikallistuntemuksesta on diakonin viranhoidossa etua.
Päätösesitys: Haastatteluryhmä ehdottaa yksimielisesti, että kirkkoneuvosto valitsee
Marisa Sulvaranin Karkkilan seurakunnan diakoniksi.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 75§ KARKKILAN SEURAKUNNAN KAPPALAISEN VIRKA
Karkkilan seurakunnan kappalainen Selja Koponen irtisanoutui virastaan 19.2.2020 alkaen.

Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 11.3.2020, §42, valintaryhmän valmistelemaan
kappalaisen valintaa. Neuvosto päätti valintaryhmän kokoonpanoksi: kirkkovaltuuston
pj Jorma Kivilä, neuvoston vpj Jari-Pekka Järvinen, talouspäällikkö Marja Lähdekorpi ja
kirkkoherra Hannu Bogdanoff. Valintaryhmän tehtävänä oli haastatella hakijat ja antaa
neuvostolle lausunto haastatteluista.
Kirkkoneuvosto lausui tuomiokapitulille kokouksessaan 4/2020 keskiviikkona
26.2.2020, §26/2020, seurakunnan kappalaisen viran erityisistä tarpeista seuraavaa:
-

-

-

Kappalainen toimii seurakunnan kasvatuksen tiimin esimiehenä, minkä vuoksi virkaan valittavalla on hyvä olla kokemusta seurakunnan lähiesimiestehtävistä. Kirkon johtamiskoulutuksen suorittaminen katsotaan eduksi.
Pienen seurakunnan kappalaisen tehtävässä seurakuntatyön laaja-alainen osaaminen on eduksi, samoin hyvät vuorovaikutustaidot, yhteistyökyky ja ennakkoluuloton asenne tarttua erilaisiin tehtäviin.
Arvostamme paikallisen toimintaympäristön tuntemista ja palvelevaa asennetta.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli julisti viran avoimeksi istunnossaan 17.3.2020.
Hakuaika virkaan päättyi 16.4.2020 klo 15. Edellytyksenä virkaan oli pastoraalikoulutus
ja erinomainen Suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtäminen. Määräaikaan mennessä virkaan tuli kolme hakemusta. Virkaa
hakivat Karkkilan seurakunnan vt. kappalainen Riitta Haapa-aho, Pastori Hannele Harju
ja Imatran seurakunnan vt. I kappalainen Risto Huotari. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli totesi istunnossaan 21.4.2020 kaikki päteviksi hakemaan virkaa. Kapitulin lausunto hakijoista on liitteenä 2.
Valintaryhmä kutsui hakijat haastatteluun, mutta pastori Huotari ilmoitti, ettei ole
enää käytettävissä kappalaisen vaalissa. Harjun ja Haapa-ahon työhakemukset ja ansioluettelut ovat liitteinä 2A-2B. Haastatteluryhmä haastatteli harjun ja Haapa-ahon
keskiviikkona 3.6.2020. Muistio jaetaan kirkkoneuvoston kokouksessa.
Ryhmä piti Karkkilan seurakunnan vt. kappalaista Riitta Haapa-ahoa pätevämpänä kappalaisen virkaan kuin pastori Harjua. Ryhmän mielestä Haapa-ahon pidempi kokemus
ja selkeämpi näkemys toimimisesta esimiehenä antavat hänelle Harjua paremmat valmiudet toimia kappalaisen virassa. Haapa-aho pystyi tarkastelemaan itseään esimiehenä ja kykeni analysoimaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Haapa-aho
on myös suorittanut seurakuntatyön johtamisen tutkinnon. Ryhmän mielestä Haapaaholla oli paljon selkeämpi ja laajempi näkemys seurakuntatyön kokonaisuudesta. Hän
tuntee toimintaympäristön ja sen viralle asettamat haasteet paremmin kuin Harju.
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Päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto toteaa, että haastatteluryhmä on haastatellut hakijoista pastori
Hannele Harjun ja Karkkilan seurakunnan vt. kappalaisen Riitta Haapa-ahon.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että esittelytekstissä olevien perusteiden mukaisesti Karkkilan seurakunnan kappalaiseksi valitaan Riitta Haapa-aho.
Kirkkoneuvosto:
1. Kirkkoneuvosto totesi, että haastatteluryhmä on haastatellut hakijoista pastori
Hannele Harjun ja Karkkilan seurakunnan vt. kappalaisen Riitta Haapa-ahon.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että esittelytekstissä olevien perusteiden mukaisesti Karkkilan seurakunnan kappalaiseksi valitaan Riitta Haapa-aho.
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Kn 76§ RAKENNUSURAKAN TARJOUSPYYNNÖT
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 67§,13.5.2020
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 60§, 22.4.2020, antaa uuden seurakuntatalon
projektipäällikkö Suvi Koivuharjulle tehtäväksi laatia suunnittelukonsulttien piirustusten pohjalta tarjouspyynnöt seurakuntatalohankkeesta jaettuna urakkana. Pääurakkaan sisällytetään sivu-urakoiden alistusmenettely.
Projektipäällikkö on laatinut tarjouspyynnöt pääurakasta ja sivu-urakoista. Tarjouspyynnöt ovat liitteinä 1-4. Tarjouspyyntöjen liitteissä mainittuihin kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin sekä liitteisiin saattaa tulla vielä pieniä muutoksia mm. suunnittelijoiden kommenttien kuulemisen jälkeen.
Rakennustyöryhmä on käynyt uuden seurakuntatalon rakentamisen tarjouspyynnöt
lävitse ja esittää kirkkoneuvostolle niiden hyväksymistä ja tarjouspyyntöjen julkaisemista Hilma-hankintojen ilmoituskanavalla.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto jättää tarjousasiakirjat jatkovalmisteluun.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
_________________________
Projektipäällikkö Suvi Koivuharju on täydentänyt tarjouspyyntöjä ja niiden liiteitä
sekä kuullut suunnittelijoiden kommentit urakkaohjelmasta sekä urakkarajaliitteestä.
Pääurakan ja aliurakoiden tarjouspyyntölomakkeet ovat liitteinä 3A-3G.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy uuden seurakuntatalon tarjouspyynnöt ja
päättää niiden julkaisemisesta Hilma-hankintojen ilmoituskanavalla.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hyväksyi uuden seurakuntatalon tarjouspyynnöt ja
päätti niiden julkaisemisesta Hilma-hankintojen ilmoituskanavalla mahdollisimman
nopeasti. Tarjoukset tulee jättää viimeistään 7.8.2020 klo 15:00 mennessä.
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Kn 77§ ILMOITUSASIOITA
Radio Dein yhteydessä toimiva Kristityt Yhdessä ry hakee vuodelle 2021 seurakunnalta
tukea ja/tai kolehtikohteeksi pääsyä, liite X1
Seurakunnan kuukausiraportit 01-04: 2020, liitteet X2-X3.
Vuontispirtti Oy:n yhtiökokous 8.6.2020 sekä tilinpäätös 2019; liitteet X4-X5
Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2020, KIPA2-hanke etenee yhteistyössä seurakuntien
kanssa, Liite X6.
Kirkkohallituksen yleiskirje 15/2020, Oikaisuvaatimusohje- ja valitusosoitusmallit on
päivitetty, Liite X7.
STUK Säteilyturvakeskus on lähettänyt seurakunnan kiinteistöistä tehdyistä radonmittauksista tulokset Kirkon, Pappilan, askartelutuvan, Pappilan navetan, Leirirannan sekä
Konehallin mittauksista. Kappelin mittaustulosteet eivät ole vielä valmistuneet. Mittauskohteiden raportit ovat liitteenä X8-X9.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Kn 78§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

Pöytäkirja
Kirkkoneuvosto

Sivu

10.6.2020

79

Liite 9/2020:
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:
71§
72§
73§
74§
75§
76§

Pöytäkirjan tarkastajat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesääntöön perustuvat puheenjohtajan ja talouspäällikön ratkaisut
Diakonin virka
Karkkilan seurakunnan kappalaisen virka
Rakennusurakan tarjouspyynnöt
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