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

Kn 105§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Jari-Pekka Järvinen ja
Suvi Koivuharju.

Kn 106§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n
mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Talouspäällikön päätökset
35-37/2022 ovat liitteinä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto merkitsi päätökset tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________
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KIRKON KELLOTAPULIN PORTAIDEN KORJAUTYÖN KILPAILUTUS
Kirkkoneuvoston on käsitellyt kirkon kellotapulin portaiden suunnittelutyötä ja erilaisia
suunnitelmavaihtoehtoja kokouksissaan 29.9.2021 114§, 20.10.2021, 126§,
17.11.2021, 150§, 15.12.2021, 169§, 2.2.2022,16§.
Kokouksessaan 23.3.2022, 44§ kirkkoneuvosto päätti valita suunnitelmista VE4 vaihtoehdon, jossa portaat korjata eikä niitä kateta. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti tilata Arkkitehtitoimisto Kasper Järnefelt Oy:ltä rakennesuunnitelman korjausurakan kilpailuttamista varten. Arkkitehdin kilpailutusta varten laatima rakennesuunnitelma on liitteenä
1.
Talouspäällikön laatima luonnos korjaustyön tarjouspyynnöstä on liitteenä 2.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee tapulin portaiden korjaustyön hankkeesta,
ohjeistaa tarjouspyynnön luonnoksesta sekä lähettää asian jatkovalmisteluun.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli tapulin portaiden hankkeesta, ohjeisti tarjouspyynnön luonnoksesta sekä lähetti asian jatkovalmisteluun.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
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Kn 108§ KIRKON JA KELLOTAPULIN KATON MAALAUSURAKAN KILPAILUTUS
Seurakunta julkaisi keväällä 2022 tarjouspyynnön kirkon ja kellotapulin katon maalaamisesta. Määräaikaan mennessä tarjouksia saatiin yksi. Saatu tarjous kuitenkin ylitti
selkeästi hankkeeseen varatun määrärahan, joten kirkkoneuvosto päätti 8.6.2022, 83§
hylätä saadun tarjouksen. Maalaushanke päätettiin siirtää myöhempään ajankohtaan
ja kilpailuttaa hanke uudelleen.
Mikäli kattojen maalaus toteutetaan kesällä 2023, hankkeen kilpailutus olisi hyvä käynnistää hyvissä ajoin ennen seuraavan vuoden talousarvion laadintaa. Tällöin kirkkovaltuusto voisi tehdä päätöksen hankkeen toteuttamisesta ja siihen myönnettävästä määrärahasta. Siten myös tarjoajilla olisi pidempi aika ja mahdollisuus varata resursseja
hankkeen toteutumiseen.
Talouspäällikön laatima luonnos tarjouspyynnöstä on liitteenä 3 ja maalaustyön seloste liitteenä 4.

Päätösesitys: Kirkkoneuvoston keskustelee kirkon ja kellotapulin katon maalaushankkeesta, oheistaa tarjouspyynnöstä ja lähettää asian jatkovalmisteluun.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli kirkon ja kellotapulin katon maalaushankkeesta, ohjeisti tarjouspyynnöstä ja lähetti asian jatkovalmisteluun. Jatkovalmistelussa
selvitetään, että vastuuvakuutuksen korvaussumma on riittävän suuri.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________
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Kn 109§ TALOUSSÄÄNTÖ
Seurakunnan taloutta koskevista säännöksistä ja määräyksistä säädetään kirkkolain 15
luvussa. Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä
määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä.
Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt 28.4.2022 uuden seurakuntatalouden
taloussääntömallin seurakuntataloudelle. Nykyiset vuoden 2017 taloussääntömallit
on päivitetty muuttuneen lainsäädännön ja Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisiksi.
Säännöksessä on huomioitu rahankeräyslaki (863/2019) sekä Kirkkohallituksen virastokollegion hyväksymät 17.6.2020 taloushallinnon ohjeet. Uusi tilinpäätösohje hyväksyttiin virastokollegiossa 7.10.2021. Uuteen taloussääntömalliin on lisätty maksu- ja
luottokortit sekä vieraanvaraisuutta ja lahjoja koskevat ohjeet. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 19/2022,12.5.2022)
Talouspäällikkö on päivittänyt muutokset Karkkilan seurakunnan taloussääntöön Kirkkohallituksen taloussääntömallin mukaisesti.
Seurakunnan nykyinen taloussääntö vuodelta 2017 on liitteenä 5. ja uusi päivitetty taloussääntö on liitteenä 6. Kirkkohallituksen yleiskirje 19/2022 on liitteenä 7.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee taloussääntöluonnoksesta ja lähettää sen
jatkovalmisteluun.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli taloussääntöluonnoksesta ja lähetti sen
jatkovalmisteluun.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________
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Kn 110§ KANTTORIN OSITTAISEN HOITOVAPAAN TYÖJÄRJESTELYT
Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 17.8.2022 kanttori Anne Rahko-Leinon anomuksen osittaisesta hoitovapaasta, Kn 11/2022, §100. Päätöksen mukaan kanttori tekee 80 % täysiaikaisesta virasta 1.9.2022-28.2.2023 välisen ajan. Samalla kirkkoneuvosto päätti palkata Paula Hujun hoitamaan loppua 20 % osuutta virasta.
Käytännön töiden suunnittelu on osoittanut, että kanttorin osittaisen hoitovapaan työjärjestelyt eivät todennäköisesti takaa laadukkaita kanttoripalveluja kaikille viikonlopuille. Seurakunta joutuu käyttämään Annelta ja Paulalta ylijäävissä kirkollisissa toimituksissa säännöllisesti keikkakanttoria, mikä on paitsi työnjohtoa työllistävää myös
hankalaa. Asiantila johtuu siitä, että seurakunnan musiikkityöstä keskimäärin yhden
viikonlopun työt teetetään tavallisestikin keikkakanttorilla. Tämä otetaan myös huomioon seurakunnan talousarviossa.
Kirkkoherra on keskustelut asiasta Anne ja Paulan kanssa ja ehdottaa kirkkoneuvostolle järjestelyä, jonka mukaan kirkkoneuvosto muuttaisi Paula Hujun kanssa tekemänsä 20 %:n viransijaisuuden ja sen sijaan palkkaisi Paula Hujun virkaa perustamatta
virkasuhteeseen hoitamaan kanttorilta yli jääviä tehtäviä sekä esimiehen hänelle määräämiä tehtäviä ajalle 1.9.2022-28.2.2023. Määräaikaisen virkasuhteen koko ja palkkaus olisivat 40 % täysiaikaisesta kanttorin virkasuhteesta. Määräaikainen virkasuhde
on työajaton ja esimiehenä toimii kirkkoherra.
Käytännössä järjestelyssä kuluu hieman enemmän rahaa kuin tavallisesti, mutta se
myös takaa sen, että seurakunta pystyy varaamaan kanttorin toimintasuunnitelman
mukaisesti myös kastejuhliin. Toisaalta jouluaikana seurakunnan ei tarvitse palkata ylimääräisiä musiikkityöntekijöitä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää esittelytekstin mukaisesti muuttaa yhteisymmärryksessä Paula Hujun kanssa hänen kanssaan solmimansa 20 %:n kanttorin viransijaisuuden ja virkaa perustamatta palkkaa hänet määräaikaiseen virkasuhteeseen
ajalle 1.9.2022-28.2.2023. Määräaikaisen virkasuhteen työaika ja palkkaus ovat 40 %
Karkkilan seurakunnan kanttorin virkasuhteesta.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________
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Kn 111§ MAKSUSUSITOUMUS DIAKONIA-AVUSTUSTEN LAHJAKORTTIEN OSTOON
Seurakunnan diakoni on tilannut Lidl Suomi Ky:ltä lahjakortteja diakonian asiakkaiden
ruoka-apuun, (liite 8). Tilaus tehdään täyttämällä maksusitoumuslomake, johon vaaditaan yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön allekirjoitus ja kaupparekisteriote,
jossa vahvistetaan allekirjoittaneen henkilön nimenkirjoitusoikeus.
Seurakuntaa ei ole merkitty kaupparekisteriin, minkä vuoksi tilaus ei onnistu ilman kirkkoneuvoston päätöstä. Kirkkoherra esittää, että kirkkoneuvosto päättäisi hyväksyä diakonin tekemän lahjakorttitilauksen Lidl Suomi Ky:ltä. Lahjakortit on tarkoitettu elintarvikkeiden ja käyttötavaroiden ostamiseen. Niillä ei voi ostaa alkoholia tai tupakkaa.
Kirkkoneuvoston päätös liitetään diakonin tilauslomakkeeseen.
Lahjakortit ovat yleisesti käytössä seurakuntien avustustoiminnassa, koska niiden käyttäminen on tehokasta. Jos diakoni tekee yksittäisiä avustuspäätöksiä, kuluu taloussihteeriltä huomattavan paljon aikaa osto-osoitusten käsittelyyn. Jokainen osto-osoitus
on käsiteltävä erikseen.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto valtuuttaa diakoni Marisa Sulvaranin Lidl Suomi Ky:lle
tekemään lahjakorttitilauksen, joka käsittää 40 kappaletta 20 euron arvoista lahjakorttia. Tilauksen arvo on 800 euroa.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
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Kn 112§ AS OY KUMPEEN-SALVAN OSAKEHUONEISTON LAINAOSUUDEN MAKSAMINEN
Seurakunnan hautainhoitorahaston omistaman As Oy Kumpeen-Salvan osakehuoneiston C19, isännöitsijältä on tullut kirje, jossa ilmoitetaan talon katon korjaustyön valmistumisesta elokuussa. Urakan kustannukset katettiin yhtiön päätöksen mukaisesti
osittain lainalla ja osa kustannuksista maksettiin yhtiön säästövaroilla.
Osakkeenomistajilla on mahdollisuus halutessaan maksaa lainaosuutensa pois
29.9.2022 mennessä yhdessä erässä. Toisena vaihtoehtona on maksaa se rahoitusvastikkeena, joka suuruus on 28,02 € kuukaudessa 1.10.2022 lähtien. Laina-aika on 5
vuotta. Lainaan sovelletaan korkomarginaalia 1,81% + 12 kk euribor. Oman osuuden
voi maksaa kokonaan pois myöhemminkin, mutta silloin siitä tulee lisäkustannuksia.
Liitteen 9 mukaisesti hautainhoitorahaston omistaman huoneiston osuus lainasta on
yhteensä 1 401,00 EUR. Ilmoitus koko lainaosuuden maksamisesta pyydetään toimittamaan isännöitsijälle 13.9.2022 mennessä. Muussa tapauksessa lainaosuutta tullaan
lyhentämään 28,02€ vastikkeen osana kuukausittain.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää, että hautainhoitorahasto maksaa As Oy Kumpeen-Salpa osakehuoneiston C19 lainaosuuden, yhteensä 1 401,00€, yhdessä erässä
29.9.2022.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano
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___________________
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Kn 113§ EI JULKINEN

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano
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Kn 114§ VUODEN 2023 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITTELUN OHJEISTUS
Talouden taustaa:
Kun Kirkkohallitus ohjeisti seurakuntia vuoden 2023 talouden suunnittelussa, se suositteli seurakuntia harkitsemaan veroprosentin alentamista 0,05 %. Ohje perustui verouudistukseen, jossa tuloverosta johtuvat vähennykset kohdistuvat jatkossa enemmän valtion tuloveroon. Valtiovarainministeriön vero-osasto arvioi uudistuksen lisäävät monien
seurakuntien kirkollisverotuottoja.
Karkkilan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 25.8.2022, 3/2022, vuoden
2023 kirkollisveroprosentiksi 1,50 %, Kv. §16/2022, mikä on myös tämän vuoden veroprosentti. Päätöksen perusteena oli arvio siitä, että seurakunnan verotuotot ovat vuonna
2022 suunnilleen talousarvion mukaiset, noin 1.286.600 €. Tämän mukaan ensi vuoden
verotuloarvio voisi olla 1 310 000 €. Tähän on huomioitu sekä verotulojen pieni kasvu
että verouudistuksen vaikutus kirkollisveroon. Valtionrahoitus perustuu kunnan väkilukuun ja säilyy todennäköisesti vuoden 2022 tasolla ja on noin 170 000 €. Arvio kirkollisverotuoton ja valtionavun yhteissummasta on 1 480 000 €.

Työvoimaresurssit vuonna 2023:
Vuonna 2023 seurakunnassa on 15 vakinaista työntekijää: 3 pappia, kanttori, 2 nuorisotyönohjaajaa, diakoni, lastenohjaaja, talouspäällikkö, 1 toimistosihteeri, 2 kiinteistö/hmtyöntekijää, suntio sekä emäntä ja kirkkoherranviraston sihteeri, jotka ovat osa-aikaisia.
Toisen nuoriso-ohjaajan tehtävänkuvaukseen on sisällytetty 20% diakoniatyötä.
Vakinaisten työntekijöiden lisäksi seurakunta palkkaa kausityövoimaa ja sijaisia. Kanttorin kuukausittainen viikonloppuvapaa hoidetaan pääosin sijaisjärjestelyin. Tämän vuoksi
talousarvioon on hautaan siunaamiseen, muihin kirkollisiin toimituksiin sekä jumalanpalvelukseen varattava rahaa toimituspalkkioihin ja matkakustannuksiin. Kesäajaksi palkattavalla papilla seurakunta turvaa jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten sujumisen, papiston kesälomat ja papiston osallistumisen rippileireille. Kesällä 2023 on varauduttava palkkaamaan kesäpappi noin kolmeksi kuukaudeksi. Lisäksi rahaa on varattava
kahden kesäteologin palkkaamiseen yhteensä noin viideksi kuukaudeksi.
Hautausmaita hoidetaan kesäaikana pääasiassa kausi- ja kesätyöntekijöiden voimin. Kausityöntekijöiden työjakso on noin puoli vuotta, kesätyöntekijöillä on lyhempi jakso ydinkesällä. Lisäksi emäntä saattaa tarvita satunnaisesti kiireapua leireille ja isojen tilaisuuksien järjestämiseen.

Toiminnan suunnittelu:
Toiminnan suunnittelu perustuu seurakunnan viime vuonna hyväksyttyyn strategiaan
”Uskallamme uudistua”. Painopistealueet ovat yhteisöllisyys, ymmärrettävyys ja ympäristö.
Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________
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Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee seurakunnan taloussuunnittelun periaatteista ja ohjeistaa tekemään talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman, jossa
seurakunnan tulot ja menot ovat tasapainossa. Kirkollisverotulojen ja valtionrahoituksen arvioitu yhteismäärä on 1 480 000.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli seurakunnan taloussuunnittelun
periaatteista ja ohjeisti tekemään talousarvion sekä- toiminta ja taloussuunnitelman,
jossa seurakunnan tulot ja menot ovat tasapainossa. Kirkollisverotulojen ja
valtionrahoituksen arvioitu yhteismäärä on 1 480 000.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________
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Kn 115§ ILMOITUSASIOITA
Raamatunlukijain Liitto ry lähetti kirkkoneuvostolle vetoomuksen vapaan kolehtipyhän
ohjaamisesta yhdistyksen toiminnan tukemiseen. Vetoomus on liitteenä X1.
Seurakunnan kuukausiraportit 01–07/ 2022, liitteet X2-X3.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Kn 116§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________
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Liite 12/2022:
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:
104§
105§
106§
107§
108§
109§
110§
111§
112§
113§
114§

Pöytäkirjan tarkastajat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesääntöön perustuvat puheenjohtajan ja talouspäällikön ratkaisut
Kirkon kellotapulin portaiden korjaustyön kilpailutus
Kirkon ja kellotapulin katon maalausurakan kilpailutus
Taloussääntö
Kanttorin osittaisen hoitovapaan järjestelyt
Maksusitoumus diakonia-avustusten lahjakorttien ostoon
As Oy Kumpeen-Salvan osakehuoneiston lainaosuuden maksaminen
Ei julkinen
Vuoden 2023 talousarvion, toiminta- ja taloussuunnittelun ohjeistus

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

