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Kirkkoneuvosto

N:o 12/2017
Kokousaika:

Keskiviikko 1.11.2017 klo 18.00 – 19.55

Paikka:

Pappila, Huhdintie 9

Käsitellyt asiat:

§§ 124 - 134

Puheenjohtaja:

Hannu Bogdanoff

Varapuheenjohtaja:

Jorma Kivilä

Muut päätöksentekijät:

Irja Suikka
Kari Laine
Tuure Keskinen

varajäsen
jäsen
varajäsen

Poissa:

Eija Boije
Minna Söderström

jäsen
jäsen

Muut osallistujat:

Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Marja Lähdekorpi, sihteeri
___________________________________________________________________________
Puheenjohtaja
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Hannu Bogdanoff

Marja Lähdekorpi

Irja Suikka

Kari Laine

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä: 2.11.2017, Marja Lähdekorpi, sihteeri
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Kn 124§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla oli kirkkoneuvoston 3 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Kn 125§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Irja Suikka ja Kari Laine.

Kn 126§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9
§:n mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 7679/2017 ja talouspäällikön päätökset 71-72 /2017 ovat liitteenä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.
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Kn 127§ SEURAKUNNAN LIPUTUSKÄYTÄNTÖ LIPUTUSPÄIVÄNÄ
Suomessa on nk. virallisia liputuspäiviä ja päiviä, jotka on merkitty kalenteriin muiksi
liputuspäiviksi. Viralliset liputuspäivät on määrätty Suomen lipulla liputtamisesta annetussa asetuksessa. Jokavuotisia virallisia liputuspäiviä on kuusi. Lisäksi virallisia liputuspäiviä ovat vaalipäivät sekä päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu virkaansa.
Muita liputuspäiviä, eli nk. vakiintuneet liputuspäivät sekä ne, joina sisäministeriö on
suositellut liputusta, on vuosittain yleensä kolmetoista ja ne on merkitty Helsingin
yliopiston toimittamaan Valtiokalenteriin. Liputuspäivät on lueteltu liitteessä 1.
(http://intermin.fi/suomen-lippu/liputuspaivat)
Liputus aloitetaan (yleensä) aamulla kello 8 ja lopetetaan auringon laskiessa, kesälläkin viimeistään kello 21. Yksityinen kansalainen voi joustaa liputusajoista esim. työajoista johtuen. Valtion virastojen ja laitosten johdolla on mahdollisuus poiketa näistä kellonajoista, jos siihen on erityistä syytä.
Suomen lipusta annetussa laissa lukee, että jokaisella on oikeus liputtaa Suomen lipulla. Kyse on kaikille kansalaisille kuuluvasta oikeudesta, ei velvollisuudesta. Liputuksesta annetun asetuksen mukaan vain valtion virastojen ja laitosten on pakko liputtaa virallisina liputuspäivinä, joita on vuodessa vähintään kuusi. Kaikkien on kuitenkin huomioitava liputusajat. (www.suomalaisuudenliitto.fi)
Karkkilan seurakunnassa on pyritty huomioimaan liputuksissa myös nk. vakiintuneet
liputuspäivät. Käytännössä tämä on ollut hankalaa, koska liputus on hoidettu oman
henkilöstön voimin, eikä viikonloppuisin ja iltaisin seurakunnalla ole päivystäjää, joka
kävisi laskemassa liput. Mikäli liputus halutaan järjestää myös nk. vakiintuneina ja
suositeltuina liputuspäivinä, on palvelu silloin ostettava ulkoiselta palveluntuottajalta. Seurakunnan omat resurssit eivät riitä viikonloppuisin ja iltaisin toteutettavaan liputukseen.
Päätösesitys: Talouspäällikkö esittää, että jatkossa Karkkilan seurakunnassa liputettaisiin vain virallisina liputuspäivinä ja lisäksi vain erityisestä syystä esim. kirkkohallituksen suositusten mukaan.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Lisäksi päätettiin, että liputetaan
kansallisena veteraanipäivänä ja kaatuneitten muistopäivänä. Lisäksi päätettiin poistaa seurakunna toinen lipputanko Pappilan pihasta. Liputus muistotilaisuudessa on
mahdollinen, kun muistotilaisuuden järjestäjät huolehtivat lipun nostamisesta ja laskemisesta.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja

Sivu

1.11.2017

123

Kn 128§ KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2018
Seurakunnassa tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavien kolehtien kohteista, jonka kirkkoneuvosto vahvistaa. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä
päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty kirkkolain
22 luvun 2§:n 1 momentin 9 kohdan mukaisesti (KJ 2:8).
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään numero 15/2017, päivätty 22.9.2017, antanut vuoden 2018 kirkkokolehtien suunnitelman seurakunnan täydennettäväksi. Yleiskirjeessä
Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2 §:n nojalla määrännyt, että vuoden 2018 aikana Turun arkkihiippakunnan, sekä Tampereen, Oulun, Mikkelin, Kuopion, Lapuan,
Helsingin ja Espoon hiippakuntien seurakunnissa kannettavat kolehtikohteen.
Puheenjohtaja on täydentänyt Kirkkohallituksen suunnitelman sijoittamalla mukaan
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin määräämät kolehtikohteet ja täyttänyt vapaaksi jääneisiin sunnuntaipäiviin ja muihin kirkollisiin pyhäpäiviin seurakunnan vapaasti määrittelemät kolehtikohteet. Apuna on käytetty kirkkohallituksen suosittelemia kolehtikohteita. Kolehtisuunnitelma on liitteenä 2.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy esityksen Karkkilan seurakunnan kolehtisuunnitelmaksi 2018.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

Kirkkoneuvosto

Pöytäkirja

Sivu

1.11.2017

124

Kn 129§ RIPPIKOULUN PAIKALLISSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020

Suomen evankelis-luterilainen kirkko hyväksyi tänä vuonna uuden kokonaiskirkkoa
koskevan rippikoulusuunnitelman, Rippikoulusuunnitelma 2017 - Suuri ihme. Uuden
suunnitelman tarkoitus on helpottaa seurakuntia tekemään rippikoulutyötä jatkuvasti
muuttuvassa toimintaympäristössä. Se ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet,
mutta sisältää ohjeet niistä kokonaisuuksista, joita jokaisen seurakunnan rippikouluun pitää sisältyä.
Seurakunnan nuorisotyönohjaaja Terhi Manni on vuoden 2017 alusta osallistunut uuden rippikoulusuunnitelmaan liittyvään hiippakunnalliseen koulutukseen, jonka tarkoitus on helpottaa seurakuntaamme laatimaan uuden suunnitelman mukainen paikallissuunnitelma.
Rippikoulutyöstä vastaava vs. kappalainen ja nuorisotyönohjaaja ovat laatineet seurakunnalle uuden rippikoulusuunnitelman mukaisen paikallissuunnitelman vuosille
2018- 20120. Suunnitelma on liitteenä 3. Ohjeistuksen mukaan kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulun paikallissuunnitelman vuosille
2018- 2020.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 130§ TARJOUS ALTTARITAULUN PLEKSIN VAIHTAMISESTA
Kirkkoneuvosto keskusteli kokouksessaan 18.10.2017 Marjut Kalin-Eloahon tekemästä kirkon alttaritalun kuntokartoituksesta ja toimenpiteistä, jotka seurakunnan
pitäisi tehdä arvokkaan lasimaalauksen säilyttämiseksi. (Kn114§) Päätöksenä oli selvittää alttaritaulun puhdistuksen ja konservoinnin hinta pyytämällä Kalin-Eloaholta
tarjousta erikseen sisäpuolisesta puhdistuksesta, ulkopuolisesta puhdistuksesta ja
maalauksen konservoinnista. Lisäksi haluttiin selvittää, mitä suunniteltu pleksin
vaihtaminen maksaa pyytämällä tarjous asiasta Lasi-Saarinen Oy:ltä.
Lasi-Saarisen toimitusjohtaja Jouni Siivonen kävi pyynnöstä katsomassa alttaritaulua
ja antoi tarjouksen alttaritaulun ikkunan kunnostuksesta. Siivosen mielestä ainoa
järkevä vaihtoehto on irroittaa ulkoikkuna ja vaihtaa yksinkertaisen ikkunalasin tilalle kaksinkertainen erityislasitus. Vanhoihin pokiin laitettavat erityislasit ovat murronkestäviä ja suojaavat lasimaalausta UV-säteilyltä. Lisäksi lasikerrosten väliin laitettava kaasutäyte toimii eristeenä ja suojaa maalausta lämmönvaihtelulta. Tarjous
sisältää vanhan pleksin irroituksen, pokien täydellisen kunnostuksen, asennukset ja
valkoisen vanerisuojan laittamisen aukon suojaksi pokien kunnostuksen ja modifioinnin ajaksi. Tarjous on liitteenä 4.
Kuntokartoituksessa Kalin-Eloaho suositteli pleksin vaihtamisen sijaan samantyyppistä ratkaisua. ”Pleksin poisto ja tilalle asennettava suoja olisi hyvä tehdä pikimmiten. UV-suojattua pleksiä on erivahvuisina saatavana mutta tässä tapauksessa olisi
hyvä tarkastella erityyppisiä ratkaisuja lasimaalauksen suojaamiseksi, esim. panssari- tai muu vastaava paksuhko lasi joko väliin asennettuna kuten nykyinen pleksi tai
uloimmaiseen ikkunapuiteeseen nykyisten lasien tilalle asennettuna.”(Lainaus kuntokartoituksesta)
Siivosen tarjouksen ja Kalin-Eloahon kuntoarvion perusteella kirkkoneuvoston kannattaa keskustella pleksin vaihtamisen sijaan Siivosen ehdottamista toimenpiteistä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee Lasi-Saarinen Oy:n tarjouksesta ja alttaritaulun suojaamiseksi tehtävistä toimenpiteistä.
Kirkkoneuvosto: Keskusteltiin asiasta ja päätettiin hyväksyä Lasi-Saarinen Oy:n tarjous pvm. 26.10.2017 nro 2093.
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Kn 131§ TOIMINTASUUNNITELMAN SANALLINEN OSIO,versio II
Kirkkoneuvosto käsitteli seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2018:n lukua
3, toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi, kahdessa edellisessä neuvoston kokouksessa 20.9.2017 ja 18.10.2017 ja lukuja 2 ja 4, toiminnan ja
talouden suunnittelun periaatteita ja toimintasuunnitelman toteutumisessa käytetträvät mittarit, kokouksessaan 18.10.2017. Kaikkiin on tehty neuvoston esittämät
korjaukset.
Sanallalliseen osioon on liitetty luku 1, 5 ja 6, yleiskatsaus, investointisuunnitelma ja
talousinformaatio. Yhteen koottu toiminta- ja talousuunnitelma 2018:n sanallinen
versio on liitteenä 5. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan liitettävä koulutussuunnitelma puolestaan hyväksyttiin kokouksessa 18.10.2017. (Kn 120/2017)

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee toiminta- ja taloussuunnitelman sanallisesta osuudesta luku kerrallaan, hyväksyy luvut 1, 2, 3 ja 4 ja 5 ja lähettää investointisuunnitelman jatkovalmisteluun.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 132§ ASIA KESKEN
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Kn 133§ ILMOITUSASIOITA
Espoon hiippakunnan hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja on lähettänyt hiippakunnan seurakuntien luottamushenkilöille ja työntekijöille kutsun hiippakuntafoorumiin.
Foorumi pidetään Hyvinkäällä Vehkojan seurakuntakeskuksessa lauantaina
25.11.2017 kello 9-15. Kutsu on liitteenä X1A. Foorumin ohjelma ja ohjeet foorumiin
ilmoittautumisesta ovat liitteenä X1B.
Kirkkohallituksen yleiskirjeet
- nro 17/2017, Vuoden 2018 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle, liite
X2.
- nro 18/2017, Palautekooste kirkolliskokouksen tulevaisuuslinjauksista, liite X3.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Kn 134§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan.
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