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N:o 02/2017
Kokousaika:

Keskiviikko 8.2.2017 klo 18.00 – 20.00

Paikka:

Pappila, Huhdintie 9

Käsitellyt asiat:

§§ 13 - 20

Puheenjohtaja:

Hannu Bogdanoff

Varapuheenjohtaja:

Jorma Kivilä

Muut päätöksentekijät:

Eija Boije
Kari Laine
Mia Sundström
Pia Uren-Akkanen
Tuure Keskinen

jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen

poissa
poissa

Muut osallistujat:

Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Marja Lähdekorpi, sihteeri
Ari Saarinen, kutsuttuna asiantuntijana 16§:n ajan klo 18:10-19:30
___________________________________________________________________________
Puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu:

Sihteeri
Hannu Bogdanoff

Marja Lähdekorpi

Tuure Keskinen

Jorma Kivilä

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä: 9.2.2017, Marja Lähdekorpi, sihteeri
Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________
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Kn 13§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla oli kirkkoneuvoston 4 jäsentä ja 1 varajäsentä.

Kn 14§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin varajäsen Tuure Keskinen ja jäsen
Jorma Kivilä.

Kn 15§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9
§:n mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 14/2017 ja talouspäällikön päätökset 3 - 7/2017 ovat liitteenä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.
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Kn 16§ SEURAKUNTATALON RAKENNE- JA KOSTEUSTEKNISEN KUNTOTUTKIMUKSEN RAPORTTI
KIRKKONEUVOSTO 18.1.2017
Kn10§ Vahanen Oy:n seurakuntatalolle tekemässä rakenne- ja kosteusteknisessä kuntotutkimuksessa selvitettiin rakennuksen rakenteiden kuntoa ja korjaustarvetta sekä
sisäilman laatua tulevaa peruskorjausta varten. Vahanen Oy:n 5.1.2017 päivätyssä
tutkimusselostuksessa todettiin, että tutkimuskohteen merkittävimpinä havaintoina
voidaan pitää mm:






epätiivistä alapohjan rakennetta
rakennuksen alipaineisuuden seurauksena huoneilmaan kulkeutuvia epäpuhtauksia
ulkoseinässä olevia ilmavuotokohtia
alakattojen yläpuolella, kotelorakenteissa ja ilmanvaihtojärjestelmässä eristeenä käytettyjä mineraalivillakuituja
ilmanvaihtojärjestelmän ikääntymistä ja likaantuneisuutta

Raportin mukaan myös rakennuksen ulkopuolisessa vedeneristyksessä sekä rakennusta
ympäröivän maa-alueen muotoilussa on puutteita, jotka aiheuttavat kosteusrasitusta
rakennuksen rakenteille.
Vahanen Oy:n tutkimusselostuksen toimenpide-ehdotuksissa todetaan, että seurakuntatalon peruskorjaus on rakennuksen iän perusteella ajankohtainen. Peruskorjausta
suunniteltaessa on suositeltavaa valita sellaisia korjausmenetelmiä, joilla voidaan saavuttaa 30-35 vuoden tavoitekäyttöikä. Niin ikään rakennuksen pääosin alkuperäiset talotekniset järjestelmät ja märkätilat suositellaan uusimaan.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee liitteenä 8 olevan Vahanen Oy:n tutkimusselostuksen tiedokseen ja keskustelee asiasta sekä tulevista seuraavista toimenpiteistä.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto merkitsi Vahanen Oy:n tutkimusselostuksen tiedokseen ja lähettää asian jatkovalmisteluun.
-----------------------------------------------------------------
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Rakentajain Insinööritoimisto RIT Oy:ltä saatuun tarjoukseen perustuen DI Ari Saarinen
on kutsuttu asiantuntijana esittelemään kirkkoneuvostolle selvitys rakennuksen vaatimista korjaustoimenpiteistä ja hankkeen seuraavista vaiheista. Tarjouksen hinta on
yht. 241€ (sis alv). Selvitys perustuu Vahanen Oy:n raporttiin.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta sekä tulevista seuraavista toimenpiteistä.

Kirkkoneuvosto: Ari Saarinen esitti näkemyksensä rakennuksen korjaustarpeista. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja valtuutti talouspäällikön pyytämään tarjoukset asbesti- ja raskasmetallitutkimuksen tekemisestä seurakuntatalolle hankesuunnitelman pohjaksi.
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Kn 17§ KATRINAN LISÄOSASOVELLUS VERKKOILMOITTAUTUMISESTA JA KIRJURI RIPPIKOULULIITTYMÄSTÄ
M&V Software Oy:ltä on saatu tarjous Katrina -ohjelman Ilmoittautuminen ja Kirjuri
rippikoulu-rajapinnan sovelluksista.
Katrina ilmoittautumisen avulla voidaan luoda eri tilanteisiin sopivia ilmoittautumislomakkeita esim. seurakunnan nettisivuille. Lomakkeiden laatimistyökalu on helppokäyttöinen ja helposti muokattava. Ilmoittautumista käyttää moni Katrinan asiakasseurakunta. Ilmoittautumissovelluksen demo-istunnon perusteella ohjelma helpottaa nykyistä ilmoittautumiskäytäntöä ja vähentää ”käsityötä”. Katrina ja sen lisäosat sisältävät tiedon päivittäiset varmuuskopiot, tietoturvan sekä automaattisen versiopäivityksen ilman erillistä päivitysmaksua.
Kirjuri rippikoulu-rajapinnalla rippileirien ja niihin ilmoittautuneiden tiedot voidaan
viedä automatisoidusti suoraan Kirjuriin nykyisen käsin tallennuksen sijaan.
M&V Software Oy:n Katrina lisäosien tarjous yht. 2.384,52€ (sis. alv) on liitteenä 1.
Katrina Ilmoittautumisen ylläpito/kuukausimaksu on 47,37€/kk (sis. alv).
Katrinan lisäosiin liittyen on mahdollista saada myös seurakunnalle räätälöityä koulutusta. Etäopetuksena tapahtuvan koulutuksen verollinen hinta on 148,80€/tunti. Arvioitu koulutustarve on 0-3 tuntia.
On olemassa myös muita Katrinan sovelluksia, joiden käyttöön ottaminen on hyödyllistä. Tällaisia ovat esim. www-moduulin ja Lukkari-rajapinta sekä KIPA-rajapinta ja verkkomaksusovellus. Jokainen sovellus kuitenkin maksaa ja sisältää usein kuukausittaisen
ylläpitomaksun. IT- sovellusten hankinnasta kannattaa jatkossa keskustella tarkemmin
yleisellä tasolla.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Katrina ilmoittautumisen ja Kirjuri rippikoululiitännän sovelluksen hankinnan ja enintään 3 tunnin verkkokoulutuksen tarjouksen mukaisesti. Hankinta on sisällytetty vuoden 2017 talousarvion pieninvestointien määrärahaan.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Kn 18§ TYÖALOJEN VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUSLUONNOKSET
Työntekijät ovat luonnostelleet ensimmäisen version vuoden 2016 toimintakertomuksen sanallisesta osiosta. Siinä on selvitetty vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista etukäteen suunnitelluilla toimenpiteillä. Toimintakertomusluonnos on liitteenä 2.
Tasekirjan seuraava käsittely on kirkkoneuvostossa 9.3.2017. Silloin käsitellään uudelleen toimintakertomusosiota ja talouslukuja.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto tarkastelee liitteenä olevia työalojen toimintakertomuksia vuodelta 2016, keskustelee niistä, ohjeistaa korjaustoiveista ja lähettää toimintakertomuksen sanallisen osion jatkovalmisteluun.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli työalojen toimintakertomuksista ja lähetti
toimintakertomuksen sanallisen osion jatkovalmisteluun.
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Kn 19§ ILMOITUSASIOITA
Länsi-Uudenmaan seurakuntien Perheasiain neuvottelukeskuksen vs. johtaja Terhi
Ketola-Huttunen ilmoitti, että tammikuussa Karkkilan seurakunnan moduuleja on
käytetty 15 kpl.
Suomen Lähetysseura ry lähetti seurakuntaan tiedon hallituksen jäsentensä ehdokasasettelusta. Seuran hallituksen jäsenistä neljä on erovuorossa. Heidän tilalleen valitaan uudet jäsenet Turussa 20.5.2017 pidettävässä vuosikokouksessa. Ehdokasasettelusta vastaa vaalitoimikunta. Kukin Lähetysseuran jäsenistä voi asettaa ehdokkaita.
Karkkilan seurakunta on Suomen Lähetysseura ry:n jäsen. Määräaika ehdokkaiden
asettamiselle umpeutuu 28.2.2017. Ehdokkaita asetetaan kirjeen mukana lähetetyllä
vaaliasiakirjalla. Kirje ja vaaliasiakirja ovat liitteenä 3.
Kirkkohallitus on lähettänyt pyynnön tuomiokapitulille nimetä kaksi ehdotusta, mies
ja nainen, Kirkon EU-rahoitusryhmän jäseneksi. Espoon hiippakunnan lakimiesasessori Sari Anetjärvi on lähettänyt asiasta talouspäälliköille sähköpostin, jossa tiedustelee
seurakunnilta onko seurakunnan virkamiehissä tai luottamushenkilöissä kiinnostusta
työryhmän jäseneksi. Kirje kirkkohallitukselta on liitteenä 4.
Kirkon työmarkkinalaitoksesta on lähetetty yleiskirje A1/2017, 31.1.2017, jossa selvennetään työajan pidennyksen asiaa.

Kn 20§ OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan.
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