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Kn 58§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla oli kirkkoneuvoston 4 jäsentä ja 2 varajäsentä.

Kn 59§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Eija Boije ja Aulis Stenholm.

Kn 60§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9
§:n mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 1925/2017 ja talouspäällikön päätökset 27-32 /2017 ovat liitteenä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.
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Kn 61§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on luonnostellut uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön. Luonnoksen pohjana on ollut Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessorin lähettämä ohjesääntöluonnos Karkkilan kirkkoneuvoston ohjesäännöksi. Se on kirkkohallituksen yleiskirjeessä 2/2005 olevan malliohjesäännön mukainen ja
siihen on päivitetty kirkkohallituksen yleiskirjeen 11/2013 vaatimat muutokset. Kirkkoneuvoston ohjesäännön hyväksyy kirkkovaltuusto ja se pitää lähettää Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto on käsitellyt ohjesääntöluonnosta Kn 82§, 8.6.2016 sekä Kn 6§,
18.1.2017 ja lähettänyt ohjesäännön kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi ohjesäännön Kv 5§, 26.1.2017 ja lähetti sen edelleen Espoon tuomiokapitulin hyväksyttäväksi.
Tuomiokapituli on päätöksessään 56§, 27.4.2017 hyväksynyt Karkkilan seurakunnan
kirkkoneuvoston ohjesäännön, muuttaen oikaisuluonteisena korjauksena sanan "sairausloman" ilmaisuksi ”sairaudesta johtuvaan työkyvyttömyyteen perustuvan”. Tuomiokapitulin päätös on liitteenä 1.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tuomiokapitulin päätöksen tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto merkitsi tuomiokapitulin päätöksen tiedoksi.
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Kn 62§ PAPPILAN TONTTIASIA
Valtakunnallinen Esperi Care Oy on lähestynyt Karkkilan seurakuntaa pappilan tonttiin liittyvässä asiassa ja tavannut seurakunnan edustajia yhteisessä palaverissa
27.4.2017. Palaverissa Esperi Oy:n kiinteistöjohtaja Tomi Rosqvist kertoi Esperi Care
Oy:n toiminnasta ja seurakunnan mahdollisuudesta kehittää paikkakunnan asumisen
tuen palveluja yhdessä heidän ja Karkkilan kaupungin kanssa. Esperi Care Oy on kiinnostunut Pappilan kiinteistöön kuuluvasta rakentamattomasta tontista ja haluaisi
käynnistää neuvottelut joko tontin ostosta tai vuokraamisesta. Esitys Esperi Care
Oy:stä ja muisto 27.4 päivän palaverista ovat liitteenä 2a ja 2b.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti, että seurakunta ei jatka
Esperi Oy:n kanssa keskusteluja asiasta.
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Kn 63§ SEURAKUNTATALON KORJAUSTYÖT
Seurakunta valmistautuu uuden seurakuntatalon saneerauksen hankesuunnitteluun.
Kirkkoneuvosto valtuutti Kn44§, 29.3.2017 talouspäällikön pyytämään tarjoukset työterveyshuollon vaatimista korjaustoimenpiteistä sekä kylmiön purkamisesta.
Tarjouspyyntöjen perustaksi tarjoajille käytettiin/annettiin ARK-suunnittelu
H.Tallamäen 18.4.2017 laatima lista peruskorjausta edeltävistä korjaustöistä. Toisessa
tarjouspyynnössä pyydettiin tarjoajia tutustumaan seurakuntatalon ilmanvaihtojärjestelmään ja antamaan tarjous IV-kanaviston puhdistamisesta. Tarjouksia pyydettiin
neljältä toimijalta. Kaksi toimijaa ilmoitti, että he eivät anna tarjousta. Kaksi toimijaa
kävi tutustumassa kohteeseen ja antoivat puhdistustyöstä seuraavat tarjoukset (sis.alv
24%):
Tmi Jukka T Rantala
1.984,00€
Tmi Olli Kataja
4.978,60€
Ilmastointikanavan puhdistuksen lisäksi kanavissa voi olla jonkin verran mm. purkutyötä ja suodattimien vaihtoa sekä kanavien tiivistystä. Niistä toimijat veloittavat tuntiperusteisesti erikseen. Tarjoukset IV-kanavien puhdistamisesta ovat liitteenä 3.
Toisessa tarjouspyynnössä pyydettiin tarjousta keittiön kylmiön purkamisesta ja purettujen seinäpintojen korjauksesta sekä seurakuntatalon tiivistystöistä. Tarjouksia
pyydettiin neljältä toimijalta, joista yksi ei pystynyt antamaan tarjousta. Muut tarjoajat kävivät paikalla tutustumassa kohteeseen ja antoivat tarjouksensa seuraavasti
(sis.alv 24%):
Karkkilan Rakennus Ka-Ra Oy
Rakennus S Bäckström
Saneeraus Nesko Oy

10.081,20€
5.518,00€
19.528,00€

Kylmiön purun ja rakenteiden tiivistyksen tarjoukset ovat liitteenä 4.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee saaduista tarjouksista ja hyväksyy tarjouksista IV-kanaviston puhdistukseen ja tiivistykseen Tmi Jukka T Rantalan tarjouksen sekä kylmiön purkuun ja rakenteiden tiivistykseen Rakennus S Bäckströmin tarjouksen.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön tilaamaan työt ko. tarjousten mukaisesti.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 64§ KUUKAUSITTAISEN TALOUSKATSAUKSEN JULKISUUS
Talouspäällikön kirkkoneuvostolle raportoima kuukausittainen talouskatsaus ei luonteeltaan ole julkisuuslaissa tarkoitettu viranomaisen asiakirja, vaan väliraportti taloudellisesta tuloksesta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Raportti on kesken tilikauden lähinnä suuntaa antava, mutta vielä vahvistamaton ja tilintarkastamaton katsaus, joka on
tarkoitettu kirkkonevostolle talouden ohjauksen työvälineeksi ja sisäisen tarkastuksen tarpeisiin.

Päätösesitys: Talouspäällikkö esittää, että kuukausittaiset talouskatsaukset julkaistaan seurakunnan nettisivuilla ilman tekstiosuutta otsikolla ei julkinen asia.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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EI JULKINEN ASIA
Huhtikuun tulosennusteen mukaan toimintabudjetista on käytetty 26%. Tasaisen
kuukausikäytön mukainen osuus olisi 33%. Kokonaisuutena huhtikuun loppuun mennessä toimintakate on budjetoitua parempi, on kuitenkin huomioitava, että alkuvuodesta kulut ovat toiminnan luonteen mukaisesti loppuvuotta pienemmät.
Huhtikuun verotulojen jälkeen vuoden 2017 kokonaisverotulokertymän tuotto on
edellisvuotta pienempi. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen verotulot ovat yhteensä
554.999€ (589.873€). Verotulokertymän lasku on noin 6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2017 budjetissa verotuotoiksi on arvioitu 1.515.000 €.

Neljän ensimmäisen kuukauden verotulokertymän perusteella ei vielä voi varmuudella ennustaa jäädäänkö budjetoidusta arvosta, mutta mikäli verotulojen kertymä jää
jatkossakin noin 6%:ia edellisvuotta alhaisemmaksi, niin tuolloin talousarvion ennustetta ei tulla saavuttamaan. Yhteisöveroa ei enää kerry kesän 2017 jälkeen. Lisäksi
seurakunnan jäsenmäärä näyttää valitettavasti edelleen laskevan.
Käytettävissä olevat rahavarat ovat seurakunnassa lisääntyneet tammikuun alusta
huhtikuun loppuun +136.393 € ja hautainhoitorahastossa +21.324€. Investointeihin
(Viestinnän kehittäminen) käytettyjen rahavarojen määrä on -4.954€. Seurakunnan ja
hautainhoitorahaston tilikohtaiset rahavarat on esitetty tarkemmin talouskatsauksen
liitteessä.

Sijoitukset erittely on talouskatsauksen liitteenä. Hautainhoitorahaston sijoitus OPPrivate Strategia 25 rahastoon vuoden 2017 aikana kerryttänyt rahaston arvoa
+1,7%. Seurakunnan rahastosijoituksista OP Varovainen on kerryttänyt sijoituksen
arvoa +0,74% ja OP korkotuotto II A +0,25%.
Talouskatsaus on liitteenä 5.

Päätösesitys: Merkitään huhtikuun alustava talouskatsaus sekä huhtikuun verotulot
ja rahavarat tiedoksi.
Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.
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Kn 66§ KAPPELIN MATOT
Seurakunnan Kappelin Sisalmatot ovat jo ikänsä (noin 10v) ja toimivuutensa puolesta
uusinnan tarpeessa. Matot ovat ajan myötä haalistuneet ja niissä on selkeästi havaittavia läikkiä sekä hieman rispaantuneita reunoja. Sisalmatot ovat koostumukseltaan
sellaisia, että suntion mukaan niitä ei voi pestä, koska ne matot venyvät ja mattoihin
jäisi vedestä vain lisää läikkiä. Käytäntö on osoittanut, että kunnostettu lattia on niin
liukas, että matot liikkuvat ja menevät ryttyyn, kun arkkua siirretään alttarille. Liukkautta on yritetty estää laittamalla maton alle kuminen liukuestematto. Sekään ratkaisu ei ole toimiva. Kun matot eivät ulotu ovelta ovelle, ne eivät toimi tilassa niin
kuin pitäisi. Käytävän matot ovat välttämättömiä, koska kävely Kappelin puulattialla
aiheuttaa kopinaa ja hälinää. Ilman mattoa lattian puumateriaali ajan myötä vahingoittuu kävelystä.
Suntion on pyytänyt Mattokymppi Oy:ltä, Helma Oy:ltä ja Lindström Oy:ltä edustajaa
tutustumaan Kappeliin ja esittämään tarjouksen soveltuvista matoista. Helma Oy:n
edustaja ei päässyt paikalle, mutta lähetti matoista näytteitä katsottavaksi sekä arvion hankintahinnasta. Mattokymppi Oy:n ja Lindström Oy:n edustajat kävivät Kappelilla ja antoivat arvion siitä, mitä heidän matoilla hinta tekisi. Suntio on tutustunut mattomalleihin ja hänen mukaansa Mattokympin ja Helma Oy:n matoissa käyttämä lateksipohja on käytännössä kappelin lattialle liian liukas. Suntion mukaan Lindströmin
matto on ainoa tähän tarkoitukseen soveltuva matto. Lindström Oy:n matoissa on
paksu vinyylikumipohja, joka tarrautuu hyvin lakatulle lattialle ja pysyy hyvin paikallaan. Mattotoimittajien hintatarjoukset ovat liitteenä 6.
Siunauskappelin mattojen uusiminen sisältyy vuoden 2017 talousarvion investointisuunnitelmaan.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön hankkimaan siunauskappelille uudet matot Lindströmin tarjouksen mukaisesti. Mattohankinta on osa kirkon ja
siunauskappelin investointeihin hyväksyttyä määrärahaa.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 67§ ILMOITUSASIOITA

Kirkkohallituksen yleiskirjeet
- nro 7/2017, Kirkkohallituksen päätös tietyiltä hengellisen työn viranhaltijoilta
vaadittavista tutkinnoista, liite x1.
- nro 8/2017, Esitykset Pro ecclesia-mitallin ja ritarikuntien kunniamerkkien
saajiksi itsenäisyyspäivänä 2017, liite x2.
- nro 9/2017, Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut
1.5.2017, liite x3.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
- KIT A6/2017+liite, Työnanatajan velvollisuus tarjota koulutusta tai valmennusta sekä työterveyshuoltoa, liite x4.
Saneeraus Nesko Oy:n ilmoitus haudankaivuusopimuksen päättymisestä, liite x5.
Kirkon keskusrahaston rakennusavustuksen loppusuoritus on tuloutunut seurakunnan tilille, liite x6.

Kn 68§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan.
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