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Kirkkoneuvosto

N:o 14/2018
Kokousaika:

Keskiviikko 12.9.2018 klo 18.00 – 20.10

Paikka:

Pappila, Huhdintie 9

Käsitellyt asiat:

§§ 108 - 117

Puheenjohtaja:

Hannu Bogdanoff

Varapuheenjohtaja:

Jorma Kivilä

Muut päätöksentekijät:

Aulis Stenholm
Mia Sundström
Minna Söderström
Tuure Keskinen

varajäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Poissa:

Eija Boije

jäsen

Muut osallistujat:

Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Marja Lähdekorpi, sihteeri
___________________________________________________________________________
Puheenjohtaja

Sihteeri
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla oli kirkkoneuvoston 4 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Kn 109§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Minna Söderström ja
Tuure Keskinen.

Kn 110§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9 §:n
mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 59-61/2018
ja talouspäällikön päätökset 54-60/2018 ovat liitteenä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.
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Kn 111§ OHJEET KERTALUONTOISESTA PALKITSEMISESTA
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan Kn 13/2016, §121, kertaluontoisia kannustinpalkkioita ja totesi, että asiaa kannattaa tutkia ja kehittää. Keskustelun pohjana oli
työntekijöiden aloite, jossa he esittivät, että hautausmaan kausityöntekijöille maksettaisiin kertaluontoinen kannustinraha hyvin tehdystä työstä. Palkkiota ei maksettu,
koska asiaa varten ei talousarvioon ollut varattu rahaa, eikä seurakunnassa ollut ohjeita kertapalkkion maksamisesta.
Neuvoston kokouksen, 13/2016, pohjalta vuoden 2018 talousarvioon varattiin rahaa
kertaluontoista palkitsemista varten. Koska ohjeita palkitsemiseen ei ole ollut, teki johtoryhmä niistä luonnoksen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Luonnosta käsiteltiin
työntekijäkokouksessa perjantaina 17.8.2018 ja niitä pidettiin hyvinä. Ohjeet kertaluontoisen palkkion maksamista varten Karkkilan seurakunnassa ovat liitteenä 1.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja hyväksyy ohjeet liitteen 1 mukaisesti.
Aulis Stenholm esitti, ojeen muuttamista siten, että palkkio voidaan maksaa vain rahana. Lisäksi ohjeen toiseksi viimeinen kappale poistetaan ohjeesta.
Minna Söderström kannatti Stenholmin esitystä.
Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hyväksyi ohjeen yllä esitetyin muutoksin.
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Kn 112§ ARKKITEHDIN VALINTA SEURAKUNNAN KORTTELIN KEHITTÄMISSUUNNITELMAAN
Rakennustyöryhmä päätti kysyä asiantuntija-apua seurakuntatalon hankesuunnittelun päätöksentekoa varten. Kaupungin hallinnosta ja entiseltä kaavoitusarkkitehdilta
Jari Mettälältä pyydettiin suosituksia arkkitehdeistä, jotka voisivat auttaa visualisoimaan, miltä seurakunnan kortteli (YK-3 ja YK-2) näyttäisi hankkeen toteutumisen jälkeen.
Tehtävänä oli pohtia korttelia kokonaisuutena erilaisten vaihtoehtojen näkökulmasta.
Tehtävänantoon kuului korttelin erilaisten maankäyttövaihtoehtojen huomioon ottaminen tulevaisuudessa. Tarjoukset pyydettiin MA-arkitehdeiltä, Arkkitehtitoimisto
Petri Rouhiainen Oy:ltä ja Arkkitehtitoimisto Vimma Oy:ltä. Tarjoukset ovat liitteinä
2a-2f.
Rakennustyöryhmä haastatteli toimistojen edustajat yksitellen 21.8.2018. Aikaa tarjousten antamiseen annettiin 31.8.2018 asti. Jokainen toimisto jätti tarjouksen määräaikaan mennessä.
Rakenustyöryhmä kävi tarjoukset läpi kokouksessaan keskiviikkona 5.9.2018 ja päätti
suosittaa kirkkoneuvostoa hyväksymään kokonaistaloudellisin perustein Arkkitehtitoimisto Vimma Oy:n tarjouksen.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokonaistaloudellisin perustein Arkkitehtitoimisto Vimma Oy:n tarjouksen seurakunnan korttelin YK2 ja YK3 kehittämissuunnitelman tekemiseksi.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 113§ RIPPIKOULUN PAIKALLISSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021
Suomen evankelis-luterilainen kirkko hyväksyi viime vuonna uuden kokonaiskirkkoa
koskevan rippikoulusuunnitelman, RKS-2017 - Suuri ihme. Uuden suunnitelman oli tarkoitus helpottaa seurakuntia tekemään rippikoulutyötä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. RKS-2017 ottaa huomioon paikalliset erityispiirteet, mutta sisältää ohjeet niistä kokonaisuuksista, joita jokaisen seurakunnan rippikoulun pitää sisältää.
Rippikoulutyöstä vastaava kappalainen Selja Koponen on laatinut ehdotuksen Karkkilan seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelmaksi vuosille 2019- 2021. Suunnitelma
on liitteenä 3. Ohjeistuksen mukaan kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman. Suunnitelma lähetetään kirkkoneuvoston hyväksymisen jälkeen Espoon hiippakunnan tuomiokapituliin.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy rippikoulun paikallissuunnitelman vuosille
2019- 2021.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 114§ KIRKKONEUVOSTON ESITYSLISTOJEN JULKISUUS
Karkkilan Tienoon toimituspäällikkö Eero Wihuri esitti Karkkilan seurakunnalle pyynnön
lähettää Tienoolle seurakunnan kirkkoneuvoston esityslista ennen kirkkoneuvoston kokousta. Jussi Lilja esittää seurakuntien kokousmenettelyä koskevassa kirjassaan, että tiedon antaminen ennen kokousta on viranomaisten harkinnassa. Lilja korostaa, että kirkkoneuvoston on päätettävä asiasta ja muistuttaa, että asiakirjojen julkisuus kuuluu seurakunnan tiedotuspolitiikkaan, Julkisuuslaki 14§. Kunnanhallitusten esityslistojen julkisuus on perussääntö. Myös Vihdin seurakunnassa neuvoston esityslistat lähetetään paikallislehdille.
Kirkkoneuvosto käsitteli neuvoston esityslistojen julkisuutta kokouksessaan 18.1.2017
päättäessään luottamuselinten pöytäkirjojen julkisuudesta. Päätöksessä kirkkoneuvosto
totesi, että ”kirkkoneuvoston esityslistan asioita voidaan julkistaa etukäteen, jos asioiden tiedottaminen sitä vaatii”, Kn1/2017, §4.
Kirkkoneuvoston on tehtävä yksityiskohtaisempi päätös neuvoston esityslistojen julkisuudesta ja päätettävä lähetetäänkö neuvoston esityslistat paikallislehdille.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää, että Karkkilan kirkkoneuvoston esityslistat lähetetään vastaisuudessa paikalislehdille ennen kokousta, siltä osin kuin niissä ei ole salassa pidettävää tietoa.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 115§ SUNTION TOIMI
Seurakunnan suntio on ilmoittanut suullisesti jäävänsä eläkkeelle 1.12.2018 alkaen.
Uuden suntion rekrytointi on syytä aloittaa mahdollisimman pian. Nykyinen suntion
tehtävä on ollut osa-aikainen tarvittaessa töihin kutsuttava noin 65-70%:nen tehtävä.
Kirkkoneuvoston olisi hyvä keskustella ennen rekrytoinnin aloittamista, minkä laajuinen suntion tehtävä on jatkossa. Seurakunnan henkilöstöstä on eläköitymässä lähi aikoina myös muita henkilöitä, joten nyt on mahdollisuus miettiä vastaavatko nykyiset
tehtävien kuvaukset palvelujen tarpeita vai tarvittaisiinko niihin muutoksia. Keskustelun alustuksena on liitteenä 4 suntion laatima listaus nykyisen suntion tehtäviin sisältyvistä töistä.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti, että 65%:sen suntion
tehtävän rekrytointi käynnistetään. Lisäksi kirkkoneuvosto edellytti, että lähdetään
valmistelemaan työn tutkimusta koko seurakunnan tehtävistä.
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Kn 116§ ILMOITUSASIOITA
Raamatunlukijain Liitto ry on lähettänyt kirkkoneuvostolle vetoomuksen, että seurakunnassa kerättäisiin liitolle kolehti jonakin vapaana kolehtipyhänä. Vetoomus on liitteenä X1.
Vuontispirtti Oy:n yhtiökokous pidettiin 28.5.2018 Helsingissä. Yhtiökokous päätti pitää ylimääräisen yhtiökokouksen joulukuun alussa, jossa tarvitaan yhtiön osakkeenomistajien keskustelua. Kokoukseen tulee kutsu lähempänä ajankohtaa. Yhtiökokouksen pöytäkirja ja hallituksen puheenjohtajan muistio ovat liitteinä X2-X3.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A6/2018, Luottamusmieskurssit, liiteenä X3.
Espoon hiippakunnan piispan vaalin ensimmäinen kierros käydään tiistaina 8.10.2018
kello 12. Vaalissa äänestetään rovastikunnittain ja vaalin kutsuu koolle lääninrovasti.
Ennakkoon äänestäminen on mahdollista. Lohjan rovastikunta järjestää vaalipaneelin
keskiviikkona 19.9.2018 kello 18.30. Paneeli pidetään Laurentius-salissa osoitteessa
kirkkokatu 6, Lohja.
Serakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

Kn 117§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan.
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