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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kirkkoneuvosto: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Paikalla oli kirkkoneuvoston 5 jäsentä ja 1 varajäsentä.

Kn 22§

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kirkkoneuvosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Eija Boije ja Kari Laine.

Kn 23§ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖÖN PERUSTUVAT PUHEENJOHTAJAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN RATKAISUT
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talouspäällikkö saattavat KN:n ohjesäännön 8-9
§:n mukaiset päätöksensä kirkkoneuvoston tietoon. Kirkkoherran päätökset 56/2017 ja talouspäällikön päätökset 8 - 16/2017 ovat liitteenä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätökset tiedoksi.

Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.
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RAKENNUSAVUSTUKSEN LOPPUTILITYS
Kirkkoneuvoston on kokouksessaan 16.12.2015, Kn 152§/2015 päättänyt hakea Siunauskappelin korjaukseen ja kylmiön uudisrakennukseen rakennusavustusta Kirkkohallitukselta.
Kirkkohallituksen täysistunnon 19.4.2016 §16:ssä ”Rakennusavustusten jako 2016, Espoon hiippakunnalle ”esitettiin hiippakunnalle myönnettäväksi avustusta yhteensä
noin 72 359€ neljälle eri kohteelle. Näistä kohteista Kirkkohallituksen päätösehdotuksen mukaisesti Karkkilan seurakunnalle myönnettiin siunauskappelin korjaukseen ja
kylmiön uudisrakennukseen laskennallisena avustuksena 13,69 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enintään 61 609€.
Kirkkohallituksen julkaisemien ohjeiden mukaisesti avustus maksetaan avustusprosentin verran toteutuneista hankkeen kuluista kuitenkin korkeintaan myönnettyyn enimmäismäärään asti. Avustus voidaan maksaa useammassa erässä nk. osatuloutuksena.
Lopputilitys, viimeisen vaiheen maksatuspyyntö, varustetaan tilintarkastajan lausunnolla.
Kirkkoneuvoston kokouksessa 8.6.2016, Kn 84§/2016 neuvosto valtuutti talouspäällikön hakemamaan kirkkohallitukselta avustuksen osatuloutuksena yhteensä
24 000,00€:n maksatusta 30.6.2015 - 30.4.2016 välisenä aikana toteutuneiden kustannusten perusteella. Rakennusavustuksen osatilitys 24 000,00€ maksettiin Kirkon keskusrahastosta Karkkilan seurakunnan pankkitilille 17.7.2016.
Karkkilan siunauskappelin ja kylmiön uudisrakennusprojekti on valmistunut ja otettu
käyttöön 18.10.2016. Tilintarkastaja on tarkastanut hankkeen kirjanpidon 6.2.2017 ja
antanut lausunnon lopputilityshakemusta varten. Talouspäällikkö esittää, että siunauskappelin muutokseen ja ruumishuoneen laajennukseen haetaan lopputilityksenä avustuksesta yhteensä 37 361,81€. Hakemukseen liitetään KIPA:n kirjanpitojärjestelmästä
tulostetut kirjanpidon Excel-raportit kaikista hankkeen toteutuneista kustannuksista.
Lopputilityshakemus ja tilintarkastajan lausunto ovat liitteenä 1.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto valtuuttaa talouspäällikön hakemaan Kirkkohallitukselta
avustuksen lopputilityksenä yhteensä 37 361,81€.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN, VIDEOKAMERAN JA INFO TV:N HANKINTA
Karkkilan seurakunnan strategian yhtenä tavoitteena on Julkisuus. Viestinnällä pyrimme tiedottamaan selkeästi, ymmärrettävästi ja näkyvästi seurakunnan toiminnasta ja
asioista. Vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan seurakunta kirjasi tavoitteekseen hyödyntää uutta tekniikkaa kirkossa ja muussa julistustyössä siten, että kaikki osalliset
saavat tarvittavan tiedon.
KN 17§, 8.2.2017 kirkkoneuvosto hyväksyi Katrina ilmoittautumisen ja Kirjuri rippikoululiitännän sovelluksen hankinnan. Hankinta oli sisällytetty vuoden 2017 talousarvion
pieninvestointien määrärahaan. Hankinnalla pyritään parantamaan seurakunnan viestinnän tasoa ja välineitä. Samaan viestinnän kehittämisen tavoitteena toimintasuunnitelmaan kirjattiin myös videokameran ja info tv:n hankinta.
Nuoriso-ohjaaja on tutustunut seurakunnalle soveltuvan videokameroihin ja koonnut
ehdotuksen kameran hankkimisesta yht. 698,70€ + toimituskulut. Ehdotus on liitteenä
2a. Mainosalalla opiskeleva Laura Meskanen on valmistanut seurakunnalle info tv:tä
varten script ohjelman, joka noutaa seurakunnan verkkosivuilta tietoja suoraan infotv:n näyttöön ilman, että työtä pitää päivittää käsin. Info tv:n ja script ohjelman kustannusarvio on yhteensä noin 1 100€. Esimerkkejä info tv:n hinnoista on liitteenä 2b.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy videokameran ja info tv:n hankinnan esityksen
mukaan. Videokameran ja info tv:n hankinnan määräraha on korkeintaan 2 000€ yhteensä.Kyseiset investoinnit kuuluvat Katrina -ohjelman kanssa yhdessä viestinnän kehittämisinvestoinniksi.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

Pöytäkirja
Kirkkoneuvosto

Kn 26§

Sivu

9.3.2017

24

TARJOUKSET VUODEN 2017 KULJETUKSISTA
Pääperiaatteena seurakunnan kaikissa hankinnoissa on avoimuus, tasapuolisuus, ehdokkaiden syrjimätön kohtelu ja julkisuus. Hankintoja tehtäessä on käytettävä hyväksi
olemassa olevat kilpailumahdollisuudet. (Karkkilan seurakunnan hankintaohje)
Vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan kirjattiin, että seurakunta kilpailuttaa suurimman
osan retkien kuljetuksista yhtenä kokonaisuutena. Aiemmin kuljetusten hintatarjous
on pyydetty lähinnä retki/tarjous periaatteella.
Niille seurakunnan kuljetuksia hoitaneille yhteistyökumppaneille, joilla oli valikoimassaan iso linja-auto, lähetettiin 2.2.2017 tarjouspyyntö seurakunnan listaamista 15:sta
retkestä. Tarjouspyyntöön pyydettiin vastaamaan 20.2.2017 klo 12:00 mennessä. Tarjouspyynnön saaneet yhtiöt lähettivät tarjouksensa seuraavasti:




Vihdin Liikenne Oy
Liikenne Satuli Oy
Ventoniemi Oy

yhteishinta (sis.alv)
yhteishinta (sis.alv)
yhteishinta (sis.alv)

6 250€
6 285€ / 6 375€
7 637€

Satuli Oy:n hintatarjouksessa tuli huomioida ISKO2-leirin kohdepaikka, joka vaikutti
hintaan. Ventonimi Oy:n tarjouksessa oli myös lisäkuluja yöpymiseen ja ruokailuun liittyen, jotka eivät sisältyneet yhteishintaan. Tarjouspyyntö ja saadut tarjoukset ovat liitteenä 3.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy hinnaltaan edullisimpana tarjouksena Vihdin
Liikenne Oy:n tarjouksen ja valtuuttaa talouspäällikön allekirjoittamaan sopimuksen
vuoden 2017 kuljetuksista tarjouksen mukaisesti.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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RIPPIKOULUSUUNNITELMA 2017
Seurakuntapastori on laatinut seurakuntamme rippikoulusuunnitelman vuodelle 2017.
Suunnitelmaan on merkitty rippikoulujen ajankohdat, aikataulut, opettajat ja konfirmaatiopäivät. Suunnitelma on liitteenä 4. Rippikoulun paikallissuunnitelma vuosille
2017-19 tehdään syksyllä, jolloin kerätään palaute kesän rippileireistä.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2017 rippikoulusuunnitelman.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
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___________________
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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 uuden seurakuntatalouden taloussääntömallin seurakuntataloudelle. Taloussääntömalliin on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Säännöksessä on myös huomioitu mm. seurakuntatalouden ja kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako. Jokaisen seurakuntatalouden on laadittava mallin perusteella oma taloussääntö ja käsiteltävä se kirkkoneuvostossa ja esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. ( Kirkkohallituksen yleiskirje nro 2/2017)

Talouspäällikkö on tehnyt luonnoksen uudesta Karkkilan seurakunnan taloussäännöstä.
Seurakunnan nykyinen taloussääntö vuodelta 1999 on liitteenä 5. Uuden luonnoksen
pohjana on Kirkkohallituksen virastokollegion hyväksymä taloussääntömalli. Uusi luonnos on liitteenä 6.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee taloussääntöluonnoksesta ja lähettää sen
jatkovalmisteluun.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli taloussääntöluonnoksesta ja lähetti sen
jatkovalmisteluun.
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HENKILÖSTÖASIA
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Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

Pöytäkirja
Kirkkoneuvosto

Kn 30§

Sivu

9.3.2017

28

VUODEN 2016 TALOUSARVION TOIMINTAKATTEEN YLITYKSET JA ALITUKSET
Talouspäällikkö esittelee vuoden 2016 pääluokkien ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot sekä toimintakatteen. Lisäksi hän esittää tehtäväaluekohtaiset ulkoiset toimintakatteet.
Talousarvion sitovuustaso kirkkoneuvostoon nähden on tehtäväaluetaso ja kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso. Ulkoinen toimintakate on toimintatulojen ja toimintamenojen erotus. Toimintatuottoihin eivät sisälly verotuotot, joten toimintakate on
negatiivinen. Liite 7.
Ulkoisen toimintakatteen talousarvio sekä lisätalousarvio (25 000€) vuodelle 2016
olivat yhteensä -1.243.438 €. Vuoden 2016 ulkoinen toimintakate toteutui 1.153.391 €. Se oli 90.047 € parempi kuin talousarvio mutta 50.881 € edellisvuotta
heikompi. Kiinteistöjen toimintakate oli budjetoitua heikompi mutta muiden pääluokkien toimintakate oli parempi kuin oli budjetoitu. Kiinteistön toimintakatteen ylitys johtui ennakoimattomista kiinteistöjen korjauskuluista sekä henkilöstövaihdoksesta. Ne eivät budjetointivaiheessa olleet tiedossa. Pääluokkatason ja tulosyksikkötason toimintakatteet on esitelty liitteessä 8.
Investointien kokonaiskustannukset vuonna 2016 olivat 453.606 €. Talousarvioon hyväksytty määrä oli 465.000 €. Siitä 420.000 € oli arvioitu kappelin remonttiin. Pappilan katon kunnostuksen investoinnista osa toteutuksesta yht. 6.800€ siirtyi vuoden
2017 puolelle.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteissä 7-8 esitetyt pääluokka- ja tehtäväaluekohtaiset talousarvion ylitykset ja alitukset ja lähettää kiinteistötoimen ylityksen
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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TASEKIRJA 2016, 1. VERSIO
Tasekirjan versio 9.3.2017 sisältää osuudet: 1. Toimintakertomus, 2. Tilinpäätöslaskelmat, 3. Tilinpäätöksen liitetiedot, 4 ja 5 allekirjoitukset ja luettelot. Tasekirjan ensimmäinen versio on liitteenä 9.
Talouspäällikkö esittelee tasekirjan sisällön. Tasekirjan 1.osion hallinto sekä 3.5. osioita täydennetään seuraavaan kokoukseen 29.3.2017.
Toimintakertomuksen ja tasekirjan lopullinen käsittely on kirkkoneuvoston kokouksessa 29.3.2017. Silloin tasekirja allekirjoitetaan ja lähetetään tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastus pidetään 4.4.2017, tasekirja lähetetään kirkkovaltuuston käsittelyyn 19.4.2017. Kirkkovaltuuston tilinpäätöksen käsittely on 4.5.2017.
Päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee liitteenä 9 olevaa tasekirjaa, osuuksia 1-5, keskustelee niistä ja kommentoi niitä.
Kirkkoneuvosto lähettää tasekirjan 2016 viimeisteltäväksi jatkovalmisteluun.

Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto käsitteli tasekirjaa 2016 kommentoi sitä ja lähetti
sen jatkovalmisteluun
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AVIOLIITTOLAIN MUUTOS JA KARKKILAN SEURAKUNTA
Avioliittolaki muuttui 1.3.2017. Uuden lain mukaan samaa sukupuolta olevat aikuiset
voivat solmia avioliiton. Kirkollista vihkimistä säätelevä lainsäädäntö pysyi entisellään, minkä vuoksi kirkollinen säännöstö ei tällä hetkellä tunne samaa sukupuolta
olevien avioliittoa.
Espoon Hiippakunnan piispa Tapio Luoma on ohjeistanut hiippakunnan kirkkoherroja
siitä, miten seurakunnassa pitäisi suhtautua lakimuutokseen. Piispa muistuttaa, että
papin vihkiessä kirkolliseen avioliittoon, on hänen velvollisuutena noudattaa avioliittolain lisäksi kirkkolain 4 luvun 2 §:ssä ja kirkkojärjestyksen 2 luvun 18 §:ssä säädettyjä kirkollisen vihkimisen ehtoja ja muotoja. Ne on muotoiltu miehen ja naisen välisen
avioliiton solmimiseen. Piispainkokouksen ja kirkolliskokouksen perustevaliokunnan
näkemyksen mukaan pappi ei voi niitä itsenäisesti muuttaa. Oikeusoppineiden mukaan näin toimittaessa avioliitto on kuitenkin oikeudellisesti pätevä. Kyse on kirkon
sisäisestä säännöstöstä.
Avioliittolain 16 § turvaa kirkolle autonomian päättää itse vihkimiskäytännöstään.
Sukupuolineutraalia avioliittolakia koskevan lakimuutoksen hyväksymisen yhteydessä
ei muutettu kirkolle ja muille uskonnollisille yhdyskunnille kuuluvaa autonomiaa.
Kirjeessään piispa rinnastaa kirkollisen lainsäädännön näkökulmasta samaa sukupuolta olevan kihlaparin vihkiminen siviilivihkimiseen. Seurakunnilla puolestaan ei ole tapana luovuttaa kirkkoa tai muita tiloja siviilivihkimisiin. Siviilivihkimisen jälkeiseen
hääjuhlaan seurakunnat voivat suhtautua paikallisen tavan mukaan.
Piispankokous on jo aiemmin suositellut, että parisuhteensa rekisteröineiden parien
puolesta voidaan kirkossa järjestää vapaamuotoinen rukoushetki. Piispankokouksen
linjaus koskee lakimuutoksen jälkeen myös avioliiton solmineita samaa sukupuolta
olevia aviopareja. Rukous samaa sukupuolta olevan avioparin puolesta voidaan sisällyttää messun esirukoukseeen. Avioliiton esteiden tutkinta on tehtävä kaikille kihlapareille suoritettava tavalliseen tapaan.
Kirkkoneuvosto keskustelee avioliittolain muutoksen aiheuttamista linjauksista seurakunnan tilojen luovuttamisesta samaa sukupuolta olevien kihlaparien vihkimisen
toimittamiseen.
Päätösesitys: Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran päättämään tilojen käytöstä.
Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja hyväksyi esityksen mukaan.
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SEURAKUNTATALON ASBESTI- JA RASKASMETALLITUTKIMUS
Rakennuttajan on huolehdittava, että asbestipurkutyötä varten tehdään asbestikartoitus. Velvollisuus koskee organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen. Käytännössä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia.
Kirkkoneuvosto valtuutti 16§, 8.2.2017 kokouksessa talouspäällikön pyytämään tarjoukset asbesti- ja raskasmetallitutkimuksen tekemisestä seurakuntatalolle hankesuunnitelman pohjaksi. Tarjouspyynnöt lähetettiin 16.2.2017 neljälle tutkimuksia tekevälle yritykselle, joiden edustajia oli käynyt paikan päällä tutustumassa kohteeseen.
Tarjoukset pyydettiin jättämään kirjallisesti Karkkilan seurakuntaan 10.3.2017 klo
12:00 mennessä.
Seurakuntatalon keittiössä oleva alkuperäinen kylmiöhuone on poistettu käytöstä hajuhaittojen tähden. Kylmiöhuone on todettu käytössä niin huonoksi, että se kannattaa uusia kokonaan nykyaikaisemmilla kylmäsäilytyskaapeilla. Jotta kylmiön purkutyöt päästäisiin aloittamaan heti, kun toiminta seurakuntatalolla hiljenee kesän ajaksi, on välttämätöntä, että lain edellyttämät tutkimukset ja mahdolliset lupa-asiat ja
muut toimenpiteet on saatu suoritettua ennen purkutöiden aloitusta.
Talouspäällikkö esittää , että töiden aikataulutuksen ja hankesuunnitelmien edistämiseksi kirkkoneuvosto nimeää työryhmän, jonka valtuuttaa käsittelemään 10.3 klo
12:00 mennessä tulleet asbesti- ja raskasmetallikartoituksen tarjoukset ja tilaamaan
työn kokonaistaloudellisesti hinnaltaan edullisimman tarjouksen perusteella.

Päätösesitys: Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän valitsemaan saaduista tarjouksista
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ja valtuuttaa työryhmän tilaamaan
asbesti- ja raskasmetallikartoituksen työn. Työryhmään nimetään Risto Sintonen, Kari Laine, Harri Mononen ja Marja Lähdekorpi.

Kirkkoneuvosto: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
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___________________

Pöytäkirja
Kirkkoneuvosto
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ILMOITUSASIOITA
Hyvinkään sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan kokous pidettiin 7.2.2017. Johtokunta lähetti kaikille sopijaseurakunnille viime vuoden toimintaa ja taloutta koskevat
tiedot. Liitteinä Y1-3 ovat vuoden 2016 toimintakertomus, vuoden 2016 hoitopäivätiedot ja vuoden 2017 kuluveloituslaskelma.
Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet
- A 2/2017, Ryhmähenkivakuutussopimus 2017, liite x1.
- A 3/2017,Työsuhteisten koeaika pitenee, irtisanotun takaisinottovelvoitteen kesto lyhenee ja pitkäaikaistyöttömän voi palkata määräaikaiseksi, liite x2.
- A 4/2017, Työnantajan velvollisuus tarjota työllistymistä edistävää koulutusta sekä järjestää työterveyshuolto irtisanotulle, liite x3.
Kirkkohallituksen yleiskirjeet
nro 1/2017, Uusi hankintalaki voimaan 1.1.2017, liite x4.
nro 2/2017, Taloussääntömalli, liite X5.
nro 3/2017, Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2016,
liite X6.
nro 4/2017, Lausunto maahanmuuttajan kasteesta, liite x7.
Karkkilan kaupungin kaavoituksessa on laadittu korttelia 33 ja osa Syrjänharjua koskevan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavan
muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 24.2.2017-27.3.2017
Karkkilan kaupungintalon palvelupiste Serverissä sekä www.karkkila.fi. Kirjallinen
mielipide osoitetaan kaavoitukselle ja se tulee toimittaa viimeistään 27.3.2017 klo 15
mennessä Karkkilan kaupungin tekniseen toimialaan. Suunnitelma on liitteenä Y4.
Kirkkopalvelut ry:n hallitus on päättänyt pitää yhdistyksen kokouksen Turussa perjantaina 19.5.2017 klo 11-14.30 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän toimitiloissa
osoitteessa Eerikinkatu 3, 20100 Turku. Kokouksessa valitaan valtuuston puheenjohtaja ja jäsenet sekä päätetään valtuutetuille maksettavista korvauksista. Sääntöjen
mukaan kustakin jäsenseurakunnasta voi kokoukseen osallistua yksi edustaja. Edustajalla tulee olla seurakunnan täyttämä valtakirja. Lähettäjät vastaavat edustajiensa kuluista. Kokouskutsu on liitteenä Y5.
RIT tiivistelmä seurakuntatalon konsultoinnista, liite Y6.

Kn 35§

OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS
Liitetään pöytäkirjaan.

Pöytäkirjan tarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Karkkilassa

Päätöksen toimeenpano

___________________

Nimi ja virka-asema
___________________

