Kauniaisten seurakuntayhtymä
Grankulla kyrkliga samfällighet
YKN − GKR/E-MS

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous – Gemensamma kyrkorådets möte
Aika – Tid
Paikka – Plats

keskiviikko/onsdag 1.9.2021 klo/kl. 17.00
MS Teams kokous − MS Teams-möte

Yhteinen kirkkoneuvosto/Gemensamma kyrkorådet 6/2021:
Jäsenet/
Henkilökohtaiset varajäsenet/
Medlemmar
Personliga suppleanter
Mimosa Mäkinen, puheenjohtaja/ordförande
Turid Hedlund, varapuheenjohtaja/vice ordförande
Kare Visuri
Nina Cross
Ingrid Ojaluoma
Kjell Nyberg
Jaakko Nevanlinna
Tapani Ala-Reinikka, ykv:n pj – ordf. för gkf
Veronica Fellman, ykv:n vpj − vice ordf. för gkf
Eeva-Mari Salmi, siht. − sekr.
Ulrik Sandell, khra – kyrkoherde

Theodora Nyberg

Raili Pirttimäki
Petri Vähäsarja
Kati Bondorff
Bengt Ohls
Mirja Tiri

saapui klo 17.21 käsiteltäessä kokouksen
kohtaa 6 − infann sig kl. 17.21 under
behandlingen av punkt 6

Pöytäkirja - Protokoll:
1. Kokouksen avaus – Mötets öppnande
Varapuheenjohtaja Turid Hedlund avasi kokouksen klo 17.00. −
Vice ordförande Turid Hedlund öppnade mötet kl. 17.00.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – Mötets lagenlighet och
beslutförhet
Varauheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu (KJ 9:1) ja
päätösvaltainen (KL 7:4). Liite 1.−
Vice ordföranden konstaterade att mötet är lagenligt sammankallat (KO 9:1)
och beslutfört (KL 7:4). Bilaga 1.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat – Mötets protokolljusterare
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raili Pirttimäki ja Ingrid Ojaluoma. −
Raili Pirttimäki ja Ingrid Ojaluoma valdes till protokolljusterare.
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4. Esityslista – Föredragningslistan
Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi, liite 2. −
Föredragningslistan beslöts godkännas som mötets arbetsordning, bilaga 2.

5. Ilmoitusasiat – Anmälningsärenden
Viranhaltijapäätökset, liite 3 – Tjänsteinnehavarbeslut, bilaga 3
Johtoryhmän päätökset, liite 4 – Ledningsgruppens beslut, bilaga 4
Verotulot, elokuu, liite 5 – Skatteintäkterna, augusti, bilaga 5.
Syksyn ehdotettu kokousaikataulu, joka on ollut kierroksella
puheenjohtajistolla. Se on laadittu tukemaan kirkkorakennusten korjaustoimien
suunnittelua. Puheenjohtajiston kommentit on huomioitu liitteen 6 mukaiseen
aikatauluun. −
Förslag till höstens mötestidtabell, som skickats ut till ordförandena för
kommentarer. Tidtabellen är utarbetad för att stödja planeringen av
reparationerna i kyrkobyggnaderna. Ordförandenas kommentarer har beaktats i
tidtabellen i bilaga 6.
Yhteinen kirkkoneuvosto valtuutti johtoryhmän päättämään oa-suntiovahtimestarista (80 %) ajalle 8.2021–12.2022 (YKN 17.2.2021 13§ mom 3).
Johtoryhmä valitsi tehtävää hoitamaan henkilön kesäkuussa, henkilö kuitenkin
irtisanoutui koeajalla, niin, että hänen viimeinen työpäivänsä on 24.9.2021.
Johtoryhmä jatkaa rekrytointia, että kirkonpalvelutiimiin löydettäisiin 3.
henkilö, joka toimii oa-kirkonpalvelija ajalla 10.2021–12.2022. −
Gemensamma kyrkorådet befullmäktigade ledningsgruppen att fatta beslut om
att anställa en kyrkvaktmästare på deltid (80 procent) för tiden 8/2021−12/2022
(GKR 17.2.2021, 13 § 3 mom.). Ledningsgruppen valde i juni en person att
sköta uppgiften, men denna person sade dock upp sig under sin prövotid så att
hens sista arbetsdag är 24.9.2021. Ledningsgruppen fortsätter rekryteringen för
att finna en tredje person till kyrktjänarteamet på deltid för tiden
10/2021−12/2022.
Korjaustoimikunnan suomalaisen seurakunnan edustaja Jaakko Nevanlinna on
27.8.2021 vetänyt pois eroilmoituksensa (eroilmoitus KTK kokouksessa
18.5.2021, kohta 8.3) ja jatkaa siten korjaustoimikunnan jäsenenä. Jaakko on
ilmoittanut asiasta suomalaisen seurakunnan kirkkoherralle ja yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtajalle. Siten yhteisen kirkkoneuvoston
kokouksessaan 17.2.2021, 11§:ssä valitsema korjaustoimikunta jatkaa
alkuperäisessä kokoonpanossaan. −
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Finska församlingens representant i reparationskommittén, Jaakko Nevanlinna,
har 27.8.2021 tagit tillbaka sitt meddelande om avgång (meddelande om avgång
på reparationskommitténs möte 18.5.2021, punkt 8.3) och fortsätter därmed
som medlem i reparationskommittén. Jaakko har meddelat finska församlingens
kyrkoherde och gemensamma kyrkorådets ordförande om saken. Därmed
fortsätter den reparationskommitté som gemensamma kyrkorådet utsåg på sitt
möte 17.2.2021, 11 §, i sin ursprungliga sammansättning.
Päätösesitys: – Beslutsförslag:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. –
Gemensamma kyrkorådet beslutar anteckna anmälningsärendena för
kännedom.
Päätös – Beslut: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
–
Gemensamma kyrkorådet beslöt anteckna anmälningsärendena för
kännedom.
6. Talousarvio 2022 olettamukset – Budgeten 2022, antaganden
Talouspäällikön esittely: – Ekonomichefens föredragning:
Taloustoimikunta on kokouksessaan 24.8.2021, 7 § käsitellyt ja hyväksynyt
osaltaan talousarvion 2022 aikataulun sekä talousarvio-olettamukset vuodelle
2022 sekä suunnitteluvuosille 2023 ja 2024.
Liitteenä 7 on talousarvion 2022 aikataulu sekä talousarvio-olettamuksia
elokuussa 2021.
Ekonomikommittén har på sitt möte 24.8.2021, 7 §, behandlat och för sin del
godkänt budgettidtabellen 2022 samt budgetantagandena för 2022 och
planeringsåren 2023 och 2024.
Budgettidtabellen 2022 samt budgetantagandena i augusti 2021 som bilaga 7.
Talouspäällikön päätösesitys: − Ekonomichefens beslutsförslag:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelua talousarvion 2022
olettamuksista.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi talousarviotyön aikataulun
sekä hyväksyy esitetyt suunnitteluolettamukset talousarviotyön pohjaksi.
1. Gemensamma kyrkorådet diskuterar antagandena om budgeten 2022.
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2. Gemensamma kyrkorådet antecknar tidtabellen för budgetarbetet för
kännedom samt godkänner de föreslagna planeringsantagandena som
underlag för budgetarbetet.
Päätös: − Beslut:
Yhteinen kirkkoneuvosto kävi keskustelua ja päätti kohdat 1 - 2 esityksen
mukaan. – Gemensamma kyrkorådet diskuterade och beslutade om punkt 1- 2
enligt förslaget.
7. Vuoden 2022 tuloveroprosentti − Inkomstskattesatsen för 2022
Talouspäällikön esittely: – Ekonomichefens föredragning:
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän tuloveroprosentista ja
ilmoittaa sen veromenettelylain mukaan verohallinnolle marraskuun puoliväliin
mennessä. Kauniaisten seurakuntayhtymän nykyinen veroprosentti on 1 %.
Verotulokertymä Kauniaisten seurakuntayhtymässä elokuussa 2021 on
poikkeuksellisen hyvä. Se on kumulatiivisesti +6 % edellisvuotta parempi, ja
parempi kuin kirkossa keskimäärin.
Koronavuodet 2020−2021 ovat verotulojen osalta toteutuneet merkittävästi
ennakoitua korkeampina. Vuosina 2020−2021 Kauniaisten väkiluku on
noussut, mutta kirkkoon kuuluvuus laskee noin 1 % vuodessa. Kaupunkiin
muuttavissa kirkkoon kuuluvuus on alhaisempaa kuin kaupungin
kantaväestössä.
Seurakunnat
yhteensä
muutos
Kaupunki
muutos
jäsenyysaste

31.7.2021
6.773

31.12.2020
6.821

31.12.2019
6.692

31.12.2018
6.700

31.12.2017
6.831

-48
10.217
+40
66%

+129
10.177
+380
67%

-8
9.797
+196
68,3%

-131
9.601
-25
69,8%

+58
9.626
+227
71%

Hyvin kehittyneet verotulot vuosina 2020−2021, koronavuosien kulusäästöt ja
sijoitusomaisuuden nousu ja tuotto ovat antaneet jonkin verran helpotusta
tulevien vuosien veronkorotuspaineisiin.
Jäsenkehityksen edelleen laskiessa ja kirkon korjaustoimien vaihe I
toteutumisen (2022−2023) ja edelleen korjaustoimien II vaiheeseen etenemisen
myötä veronkorotus tullee ajankohtaiseksi lähivuosina.
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On arvioitu (kirkkohallitus kevät 2020) että, ’vuosien 2020–2022
kirkollisverotuotto pysyisi suurin piirtein vuoden 2019 tuoton tasolla. Vuodesta
2023 alkaisi vuosia kestävä alamäki, jonka alkamisajankohtaa on aavisteltu jo
pidempään. Seurakuntatalouskohtaiset erot ovat jälleen erittäin suuria’.
Kauniaisten kaupunki korotti veroprosenttia vuonna 2017, Kauniaisten
seurakuntayhtymän kantokyky on rajallinen sen pienen koon vuoksi, erityisesti
ajatellen suuria remontteja. Toisaalta jäsenistö on keskimääräistä vauraampaa
ja hyvätuloisempaa.
Taloustoimikunta suosittaa kokouksensa 24.8.2021 perusteella, että
Kauniaisten seurakuntayhtymän veroprosentti pidetään 1 % tasolla vuonna
2022.
Talouspäällikkö esittää, että tuloveroprosentti vuodelle 2022 on nykyinen 1 %.
−
Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om samfällighetens inkomstskattesats
och meddelar den enligt lagen om beskattningsförfarande till
Skatteförvaltningen senast i mitten av november. Grankulla kyrkliga
samfällighets nuvarande skattesats är 1 %.
I augusti 2021 är skatteintäkterna i Grankulla kyrkliga samfällighet
exceptionellt goda. Kumulativt är de 6 procent bättre än föregående år och bättre
än i hela kyrkan i snitt.
Skatteintäkterna har under coronaåren 2020−2021 utfallit betydligt bättre än
väntat. Under åren 2020−2021 har folkmängden i Grankulla ökat, men
medlemskapet i kyrkan minskar med cirka en procent per år. De som flyttar till
staden hör i lägre grad till kyrkan än stadens urbefolkning.
Församlingarna
totalt
förändring
Stade
förändring
medlemsgrad

31.7.2021
6 773

31.12.2020
6 821

31.12.2019
6 692

31.12.2018
6 700

31.12.2017
6 831

-48
10 217
+40
66 %

+129
10 177
+380
67 %

-8
9 797
+196
68,3 %

-131
9 601
-25
69,8 %

+58
9 626
+227
71 %

Skatteintäkterna, som utvecklats väl åren 2020−2021, kostnadsbesparingarna
under coronaåren och ökningen och avkastningen av placeringstillgångarna har
i viss mån minskat på trycket att höja skattesatsen för kommande år.
I och med att medlemsantalet fortsättningsvis minskar och fas I av
reparationsåtgärderna i kyrkan (genomförs 2022−2023) och vidare fas II
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framskrider torde det under de kommande åren att bli aktuellt att höja
skattesatsen.
Kyrkostyrelsen bedömde våren 2020 att ”kyrkoskatteintäkterna åren 2020–
2022 kommer att ligga på ungefär samma nivå som 2019. År 2023 skulle en
nedgång, som varit väntad en längre tid, börja. Än en gång är skillnaderna
mellan de ekonomiska församlingsenheterna synnerligen stora”. Grankulla stad
höjde sin skattesats 2017. Grankulla kyrkliga samfällighets bärkraft är
begränsad på grund av dess ringa storlek, i synnerhet med tanke på stora
renoveringar. Å andra sidan är medlemmarna mer välbeställda och välavlönade
än genomsnittet.
På basis av sitt möte 24.8.2021 rekommenderar ekonomikommittén att
Grankulla kyrkliga samfällighets skattesats fortsättningsvis är 1 % 2022.
Ekonomichefen föreslår att inkomstskattesatsen för 2022 blir nuvarande 1 %.
Talouspäällikön päätösesitys: – Ekonomichefens beslutsförslag:
1. Yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelua verotulokehityksestä ja
veroprosentista, sekä merkitsee tiedoksi korjausrakentamisen paineen
veroprosenttiin.
2. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että
seurakuntayhtymän vuoden 2022 tuloveroprosentti on 1,00 %. –
1.

Gemensamma kyrkorådet diskuterar skatteintäktsutvecklingen och
skattesatsen, samt antecknar trycket att höja skattesatsen på grund av
renoveringen för kännedom.

2.

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att
samfällighetens inkomstskattesats för 2022 blir 1,00 procent.

Päätös – Beslut:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kohdat 1 – 2 esityksen mukaan. –
Gemensamma kyrkorådet beslutade om punkt 1-2 enligt förslaget.

8. Seurakuntien
ja
seurakuntayhtymien
taloushallinnon
ohjeet;
poistosuunnitelman päivittäminen ja käyttöomaisuuden aktivointirajan
asettaminen − Anvisningar om ekonomiförvaltningen till församlingarna
och de kyrkliga samfälligheterna; uppdatering av avskrivningsplanen och
fastställande av aktiveringsgräns för anläggningstillgångar
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Kirkkohallitus on päivittänyt taloushallinnon ohjeistoa kesällä 2020.
Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntia 20/2020 27.8.2020 antamallaan
yleiskirjeellä, jonka ohjeita tulee noudattaa ensimmäisen kerran vuoden 2021
tilinpäätöksessä. Liite 8.
Ohjeita on päivitetty, koska aiemmat ohjeet ovat noin 15 vuoden takaa ja myös
kirkon palvelukeskuksen käyttöönoton myötä tilinpäätöskäytännöt ovat
seurakunnilla yhtenäistyneet.
Taloushallinnon ohjeista tililuettelo ja kirjausohje on hyväksytty
virastokollegiossa 22.11.2018 ja ne ovat olleet seurakuntien käytössä jo
tilivuodesta 2019 alkaen.
Ohjeet ovat valtaosin operatiivisen talousorganisaation noudatettavissa suoraan,
mutta yksi tärkeimmistä on poistosuunnitelman päivitys, joka on yhteisen
kirkkovaltuuston päätettävä asia.
Kauniaisten seurakuntayhtymän voimassa oleva poistosuunnitelma on
vahvistettu yhteisessä kirkkovaltuustossa 14.11.2005. Kirkkohallituksen
antama ohjeisto poistoista ja ohjeelliset poistoaikasuositukset ovat liitteenä 8.1.
Suositeltuja poistoaikoja on lyhennetty ja jatkossa ainoa sallittu
poistomenetelmä on tasapoisto. Kauniaisten seurakuntayhtymässä on jo pitkään
noudatettu tasapoistomenetelmää. Seurakuntatalouden tulee tarkistaa ja
arvioida nykyinen poistosuunnitelmansa suhteessa kirkkohallituksen
suosittamiin uusiin ohjeellisiin poistoaikoihin. Seurakuntatalouden tulee
määrittää taseeseen aktivoitavan hankkeen euromääräinen raja.
Liitteeseen 8.2 on koostettu Kauniaisten seurakuntayhtymän uudet ehdotetut
poistoajat, joita on käsitelty taloustoimikunnan kokouksessaan 24.8.2021. Myös
Kauniaisten kirkon rakennuksien tulevien kunnostustoimien poistosuunnitelma
on esitetty ehdotuksessa.
Huomiot ja perustelut ehdotetun poistosuunnitelman taustalla ovat mm. että
tulevat kirkko ja kerhorakennukseen tehtävät kunnostukset ovat perustavaa
laatua, jotka varmistavat rakennusten kunnossa säilymistä ja käyttöikää,
poistoajaksi on ehdotettu 30 vuotta. Kolumbaario kappeleineen on
arvorakennus kirkon ohella ja sen poistoaikaa ei ehdoteta muutettavaksi.
Kerhorakennuksen poistoaikaa lyhennetään 50 vuodesta 40 vuoteen.
Uuden poistosuunnitelman mukaisia perusteita sovelletaan olemassa olevaan
käyttöomaisuuteen ja omaisuuseriin, jotka valmistuvat 1.1.2021 jälkeen.
Olemassa olevan käyttöomaisuuden tasearvo poistetaan sinä aikana, jona
omaisuuserällä on poistoaikaa jäljellä uuden poistosuunnitelman mukaisesti.
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Investointien aktivointirajaksi talouspäällikkö ehdottaa 7.500 €. Pienessä
seurakuntayhtymässä
käyttötalouden
budjetointi
ja
seuranta
on
yksinkertaisempaa, jos käyttöomaisuuden aktivointiraja on jonkin verran
suositeltua alhaisempi.
Liitteeseen on myös esitetty päivitettyjen poistoaikojen kustannusvaikutus ja
arvioitu kirkon kunnostustoimien 1. vaiheen poistokustannusta. −
Liite 8.3_käyttöomaisuus, 31.12.2020
Kyrkostyrelsen uppdaterade anvisningarna om ekonomiförvaltningen
sommaren 2020. I sitt cirkulär 20/2020, 27.8.2020 meddelade Kyrkostyrelsen
församlingarna om anvisningarna, som ska följas första gången i bokslutet
2021. Bilaga 8.
Anvisningarna uppdaterades, eftersom de tidigare anvisningarna var cirka 15 år
gamla och bokslutspraxisen i församlingarna har förenhetligats i och med att
Kyrkans servicecentral inledde sin verksamhet.
Av anvisningarna om ekonomiförvaltningen godkändes kontoplanen och
bokföringsanvisningen av ämbetskollegiet 22.11.2018, och församlingarna har
följt dem sedan redovisningsåret 2019.
Till största delen kan den operativa ekonomiorganisationen direkt följa
anvisningarna, men en av de viktigaste gäller uppdateringen av
avskrivningsplanen, som ska godkännas av gemensamma kyrkofullmäktige.
Grankulla kyrkliga samfällighets gällande avskrivningsplan fastställdes i
gemensamma kyrkofullmäktige 14.11.2005. Kyrkostyrelsens anvisningar om
avskrivningar och riktgivande rekommendationer om avskrivningstider som
bilaga 8.1.
De rekommenderade avskrivningstiderna har blivit kortare, och framöver är
linjär avskrivning den enda tillåtna avskrivningsmetoden. I Grankulla kyrkliga
samfällighet har linjär avskrivning använts redan länge. Den ekonomiska
församlingsenheten ska kontrollera och utvärdera sin nuvarande
avskrivningsplan i förhållande till de nya riktgivande avskrivningstiderna som
Kyrkostyrelsen rekommenderar. Den ekonomiska församlingsenheten ska
fastställa gränser i euro för projekt som aktiveras i balansräkningen.
I bilaga 8.2 finns ett förslag till nya avskrivningstider för Grankulla kyrkliga
samfällighet. De behandlades på ekonomikommitténs möte 24.8.2021. I
förslaget
ingår
även
avskrivningsplanen
för
de
kommande
reparationsåtgärderna i Grankulla kyrkobyggnader.
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Den föreslagna avskrivningsplanen bygger bl.a. på observationerna och
motiveringarna att de kommande reparationerna i kyrkan och klubbhuset är
grundläggande och kommer att säkerställa byggnadernas livslängd samt att de
hålls i skick. En avskrivningstid på 30 år föreslås. Liksom kyrkan är kolumbariet
och dess kapell en värdefull byggnad, och dess avskrivningstid förslås inte
ändras. Klubbhusets avskrivningstid förkortas från 50 år till 40 år.
Den nya avskrivningsplanen tillämpas på befintliga anläggningstillgångar och
tillgångar, som blir klara efter. Balansvärdet på befintliga anläggningstillgångar
avskrivs under den tid som återstår av avskrivningstiden enligt den nya
avskrivningsplanen.
Ekonomichefen föreslår att aktiveringsgränsen för investeringar fastställs till
7 500 euro. I en liten kyrklig samfällighet är det enklare att budgetera och följa
upp driftsekonomin om aktiveringsgränsen för anläggningstillgångar är något
lägre än rekommenderat.
I bilagan visas även kostnadsinverkan för de uppdaterade avskrivningstiderna
och där finns även en uppskattning av avskrivningskostnaderna för fas 1 av
kyrkans renovering.
Bilaga 8.3_anläggningstillgångar, 31.12.2020
Talouspäällikön päätösesitys: – Ekonomichefens beslutsförslag:
Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy esitetyn Kauniaisten seurakuntayhtymän poistosuunnitelman
1.1.2021 ja kumoaa samalla vuoden 2015 poistosuunnitelman
2. asettaa Kauniaisten seurakuntayhtymässä investointien aktivointirajaksi
7.500 euroa −
Gemensamma kyrkorådet beslutar att föreslå
kyrkofullmäktige att gemensamma kyrkofullmäktige

för

gemensamma

1. godkänner den föreslagna avskrivningsplanen för Grankulla kyrkliga
samfällighet och samtidigt upphäver avskrivningsplanen från 2015
2. fastställer 7 500 euro som aktiveringsgräns för investeringar i Grankulla
kyrkliga samfällighet
Päätös – Beslut:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. –
Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget.
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9. Henkilöstöasia
10. Kauniaisten kirkkorakennusten korjaustoimet − Reparationen av
Grankulla kyrkobyggnader
Alla on raportoitu Kauniaisten kirkkorakennusten korjaustoimien valmistelun
vaiheet investointipäätöksestä 1.12.2020 alkaen:
Luottamuselin
YKV

Seurakuntaneuvostot
YKN
Jory
YKV
YKN

YKN

YKN

YKN

Jory

Jory

päätösasia
Hankesuunnitelman
hyväksyminen ja
investointipäätös
rakennushankkeesta
lausuminen
Rakennuttajankonsultin valinta
Rakennuttajakonsultin valinta
YKN valtuuttamana
Enimmäiskustannuksen
julkistus, vaihe 1
Korjausrakentamisen 1 vaiheen
pääurakoiden määrästä
päättäminen (yhden urakan
malli) ja hankkeen aikataulun
vahvistaminen
Korjaustoimikunnan
asettaminen vuosille 2021 –
2022
Pää- ja
arkkitehtisuunnittelijoiden
valinta
Rakenne- ja
pohjarakennesuunnittelijoiden,
LVIA-suunnittelijoiden ja
sähkösuunnittelijoiden valinta
Kirkkorakennusten
täydentävien kuntotutkimusten
tilaus
Kirkkorakennusten
kunnostustoimien vaatimien
lasermittausten ja
mittapiirustusten tilaus

päivämäärä
1.12.2020

päätöskohta
10 §

27.1.2021

7 § ja 8 §

12.1.2021
21.1.2021

6§
2§

20.1.2021

12 §

17.2.2021

7§

17.2.2021

11 §

25.5.2021

6§

25.5.2021

7§

8.6.2021

3.1 §

9.8.2021

4§

Projektin tärkeimpien päätösten koostamista ym. taulukkoon jatketaan ja
päivitetty taulukko esitetään aina päätöskohdan esittelytekstin yhteydessä.
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Suunnittelu on käynnistynyt kesäkuussa. Heinäkuun aikana tilaaja yhteistyössä
projektiryhmän kanssa määritti täydentävien kuntotutkimusten sisällön ja päätti
hankkeen toteuttamisesta Sitowise Oy:n kanssa. Raportti täydentävistä
kuntotutkimuksista on liitteenä 10. Täydentävässä kuntotutkimuksessa ei
ilmennyt uusia projektin 1.vaiheen kannalta hälyttäviä asioita.
Samoin tilaaja päätti projektityöryhmää konsultoiden, rakennusten ja pihaalueen lasermittauksista ja ajantasaisten mittapiirustusten laatimisesta,
toimittajana Mitta Oy. Ulko- ja sisätilat lasermitattiin, pohja- ja leikkauskuvat
laadittiin mittatarkoiksi ja cad-järjestelmissä hyödynnettävään muotoon
suunnittelijoiden käyttöön.
Suunnittelun etenemisen aikataulu on liitteenä 11 alustavine vaiheineen ja
päätöspisteineen, aikataulua vielä täydennetään. Suunnittelijat ovat aloittaneet
työnsä tärkeimmistä ratkaistavista asioista, korjaustoimikunta on läheisessä
yhteistyössä suunnitteluryhmän kanssa suunnittelun etenemisen vaiheissa. Mm.
Ilmasta-veteen järjestelmän ulkoyksikön paikkaa on valmisteltu, salaojatöiden
pääasiallinen määritys on tehty, ulkopuoliseen julkisivuun vaikuttavat
muutokset ovat valmistelussa ja etenemässä kaupunkikuvatoimikunnan
käsittelyyn 7.9.2021.
Korjausprojektin kustannusseurantataulukko on liitteenä 12.
Korjausprojektiin liittyvät ja ajastetut kokoukset on esitetty ilmoitusasioissa
liitteessä 6. Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous on ajoitettu 6.10.2021,
se on varattu tarvittaville korjausprojektin päätöksille. −

Nedan visas skedena i förberedelserna för reparationsåtgärder i Grankulla kyrka
sedan investeringsbeslutet 1.12.2020:
Förtroendeorgan

beslutsärende

datum

GKF

Godkännande av projektplanen
och investeringsbeslut
utlåtande om byggprojektet
Val av byggkonsult
Val av byggkonsult med GKR:s
fullmakt
Offentliggörande av
maxkostnader, fas 1
Beslut om antal
huvudentreprenader under fas

1.12.2020

beslutsparagraf
10 §

27.1.2021
12.1.2021
21.1.2021

7 § och 8 §
6§
2§

20.1.2021

12 §

17.2.2021

7§

Församlingsråden
GKR
Ledningsgruppen
GKF
GKR
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GKR

GKR
GKR

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen

1 av renoveringen (modell med
en entreprenad) och
fastställande av tidtabell för
projektet
Tillsättande av
reparationskommitté för åren
2021−2022
Val av huvud- och
arkitektplanerare
Val av konstruktions- och
grundkonstruktionsplanerare,
VVSA-planerare och elplanerare
Beställning av kompletterande
undersökning av
kyrkobyggnadernas skick
Beställning av sådan
lasermätning och sådana
måttritningar som renoveringen
av kyrkobyggnaderna kräver

17.2.2021

11 §

25.5.2021

6§

25.5.2021

7§

8.6.2021

3.1 §

9.8.2021

4§

De viktigaste besluten gällande projektet samlas fortsättningsvis i tabellen ovan,
och den uppdaterade tabellen visas alltid vid föredragningstexten för respektive
beslutsparagraf.
Planeringen inleddes i juni. I juli fastslog beställaren i samarbete med
projektgruppen innehållet i de kompletterande konditionsutredningarna och
fattade beslut om att genomföra projektet med Sitowise Oy. En rapport om de
kompletterande konditionsutredningarna som bilaga 10. Vid den
kompletterande konditionsutredningen framkom inget nytt alarmerande med
tanke på fas 1 i projektet.
Beställaren konsulterade projektarbetsgruppen och beslutade likaså att låta
lasermäta byggnaderna och gården och att låta göra uppdaterade måttritningar,
leverantör: Mitta Oy. Lokaliteterna lasermättes ut- och invändigt, plan- och
skärningsritningarna gjordes måttnoggranna och sparades i sådan form att
planerarna kan använda dem i CAD-system.
Tidtabellen för hur planeringen fortskrider, bilaga 11, med preliminära skeden
och avslutning, kommer att kompletteras ytterligare. Planerarna har inlett sitt
arbete med de viktigaste frågorna att lösa, reparationskommittén samarbetar
intensivt med planeringsgruppen i de olika skedena av planeringen. Bl.a. har
platsen för utedelen i luftvattensystemet förberetts, täckdikningsarbetena har
huvudsakligen fastställts, de ändringar som påverkar fasaden utåt är under
beredning och kommer att gå till behandling i stadsbildskommittén 7.9.2021.
Kostnadsuppföljningstabell för reparationsprojektet som bilaga 12.
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Mötena som gäller reparationsprojektet finns uppräknade under
anmälningsärenden, bilaga 6. Gemensamma kyrkorådets följande möte är
6.10.2021, det är reserverat för erforderliga beslut om reparationsprojektet.
Talouspäällikön päätösesitys: – Ekonomichefens beslutsförslag:
Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee Kauniaisten kirkon korjaustoimien, vaihe I
ajantasaiskatsauksen tiedoksi. −
Gemensamma kyrkorådet antecknar lägesöversikten om fas I av
reparationsåtgärderna i Grankulla kyrka för kännedom.
Päätös – Beslut:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. –
Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget.

11. Eija Grotenfeltin ero yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä − Eija
Grotenfelts avsked från medlemskap i gemensamma kyrkofullmäktige
Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Eija Grotenfelt on pyytänyt 9.5.2021
lähettämällään sähköpostilla eroa yhteisen kirkkovaltuuston jäsenyydestä.
Kirkkolain 23 luvun 4 pykälän mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä
syystä. Julkisuuslain pykälän 24 mukaisesti ei-julkisena liitteenä (liite 13)
arkistoitavan liitteen mukaan Grotenfelt on esittänyt pätevän syyn
eroamiselleen. Eija Grotenfelt on ollut yhteisen kirkkovaltuuston varsinainen
jäsen vaalikaudella 2019−2022.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentin mukaan, jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla
valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, tai hänelle
myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen
tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja.
Vaalilautakunnan pöytäkirjan liitteenä olevasta tuloslaskennasta ja
vahvistetusta vaalin tuloksesta ilmenee, että Eija Grotenfelt kuului
’Kokoomuksen’ valitsijayhdistykseen ja ensimmäiseksi varajäseniksi oli tullut
Matti Kivinen. Seuraaviksi varajäseniksi Harri Fagerlund ja Tarmo Ojaluoma.
−
Eija Grotenfelt, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige, har i ett epostmeddelande 9.5.2021 begärt avsked från medlemskap i gemensamma
kyrkofullmäktige. Enligt kyrkolagens 23 kapitel, 4 §, kan en förtroendevald
avgå från ett förtroendeuppdrag av giltiga orsaker. Grotenfelt har uppgett en
giltig orsak till sin avgång enligt lagen om offentlighet i myndigheternas
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verksamhet, 24 §, bilaga 13 (arkiveras som icke-offentlig). Eija Grotenfelt har
varit ordinarie medlem av gemensamma kyrkofullmäktige under
mandatperioden 2019−2022.
Kyrkolagens 23 kapitel, 7 § 2 mom.: ”om en förtroendevald som utsetts genom
församlingsval, val av medlemmar av stiftsfullmäktige eller val av ombud till
kyrkomötet avlider, förlorar sin valbarhet, beviljas avsked eller avstängs eller
skiljs från sitt förtroendeuppdrag, kallas en suppleant i stället för honom eller
henne.
Av resultaträkningen i bilagan till valkommitténs protokoll och av det fastställda
valresultatet framgår att Eija Grotenfelt hörde till valmansföreningen
”Kokoomus”, och att Matti Kivinen blev första suppleant. Följande suppleanter
var Harri Fagerlund och Tarmo Ojaluoma.
Puheenjohtajan esitys: − Ordförandens förslag:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myöntää Eija Grotenfeltille eron yhteisestä kirkkovaltuustosta
2. kutsua ’Kokoomuksen’ valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun
Matti Kivisen varsinaiseksi jäseneksi valtuustokauden jäljellä olevaksi
ajaksi
3. merkitsee tiedoksi ’Kokoomus’ ryhmän varajäsenet. −
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att
gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att
1. bevilja Eija Grotenfelt avsked från gemensamma kyrkofullmäktige
2. kalla första suppleanten i ”Kokoomus” fullmäktigegrupp, Matti Kivinen, till
ordinarie medlem för återstoden av mandatperioden
3. anteckna suppleanterna i gruppen ”Kokoomus” för kännedom.
Päätös: − Beslut:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. –
Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget.

12. Kare Visurin ero yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston
jäsenyydestä − Kare Visuris avsked från medlemskap i gemensamma
kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige
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Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen ja yhteisen kirkkoneuvoston varsinainen jäsen
Kare Visuri pyytää eroa yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston
jäsenyydestä 1.9.2021 tapahtuvan paikkakunnalta poismuuton vuoksi.
Kirkkolain 23 luvun 2 §:n mukaan seurakunnan luottamustoimeen on
vaalikelpoinen 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen. Kirkkolain
23 luvun 4 §:n mukaan toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa
kesken toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.
Kirkkolain 23 luvun 6 §:n mukaan luottamushenkilön vapauttamisesta, eron
myöntämisestä, pidättämisestä tai erottamisesta luottamustoimesta päättää se
toimielin, joka on valinnut luottamushenkilön. Seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla
valitun luottamushenkilön osalta päätöksen tekee kuitenkin se toimielin, jonka
jäsen luottamushenkilö on.
Kirkkolain 23 luvun 7 §:n 2. momentin mukaan, jos seurakuntavaaleilla,
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleilla tai kirkolliskokousedustajien vaaleilla
valittu luottamushenkilö kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa, hänelle
myönnetään ero tai hänet pidätetään taikka erotetaan luottamustoimesta, hänen
tilalleen kutsutaan varajäsen tai varaedustaja. Muuhun luottamustoimeen on
valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.
Vaalilautakunnan pöytäkirjan liitteenä olevasta tuloslaskennasta ja
vahvistetusta vaalien tuloksesta ilmenee, että Kare Visuri kuului ’Kaikkien
kirkko’ valitsijayhdistykseen ja ensimmäiseksi varajäseniksi oli tullut Tarja
Sario, seuraaviksi varajäseniksi Tapani Jääskeläinen ja Mikko Hormio. −
Kare Visuri, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma
kyrkorådet, begär avsked från medlemskap i gemensamma kyrkofullmäktige
och gemensamma kyrkorådet på grund av att han flyttar från orten 1.9.2021.
Enligt kyrkolagens 23 kapitel, 2 §, är en konfirmerad församlingsmedlem som
har fyllt 18 år valbar till förtroendeuppdrag i en församling. Enligt kyrkolagens
23 kapitel, 4 §, befrias en medlem i ett organ från förtroendeuppdraget om han
eller hon förlorar sin valbarhet under mandatperioden.
Kyrkolagens 23 kapitel, 6 §: ”I fråga om befriande, beviljande av avsked,
avstängning eller skiljande från ett förtroendeuppdrag beslutar det organ som
har valt den förtroendevalda. I fråga om förtroendevalda som utsetts genom
församlingsval, val av medlemmar av stiftsfullmäktige eller val av ombud till
kyrkomötet fattas beslutet dock av det organ som den förtroendevalda är
medlem av.
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Kyrkolagens 23 kapitel, 7 § 2 mom.: ”Om en förtroende vald som utsetts genom
församlingsval, val av medlemmar av stiftsfullmäktige eller val av ombud till
kyrkomötet avlider, förlorar sin valbarhet, beviljas avsked eller avstängs eller
skiljs från sitt förtroendeuppdrag, kallas en suppleant i stället för honom eller
henne. För andra förtroende uppdrag ska en ny förtroendevald utses för den
återstående mandatperioden.
Av resultaträkningen i bilagan till valkommitténs protokoll och av det fastställda
valresultatet framgår att Kare Visuri hörde till valmansföreningen ”Kaikkien
kirkko”, och att Tarja Sario blev första suppleant. Följande suppleanter var
Tapani Jääskeläinen och Mikko Hormio.
Puheenjohtajan esitys: − Ordförandens förslag:
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myöntää Kare Visurille eron yhteisestä kirkkovaltuustosta
2. kutsua ’Kaikkien kirkko’ valtuustoryhmän ensimmäisen varavaltuutetun
Tarja Sarion varsinaiseksi jäseneksi valtuustokauden jäljellä olevaksi ajaksi
3. merkitsee tiedoksi ’Kaikkien kirkko’ valtuustoryhmän varajäsenet
4. valitsee Kare Visurin tilalle varsinaisen jäsenen yhteiseen kirkkoneuvostoon
jäljellä olevaksi ajaksi −
Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att
gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att
1. bevilja Kare Visuri avsked från gemensamma kyrkofullmäktige
2. kalla första suppleanten i fullmäktigegruppen ”Kaikkien kirkko”, Tarja
Sario, till ordinarie medlem för återstoden av mandatperioden
3. anteckna suppleanterna i fullmäktigegruppen ”Kaikkien kirkko” för
kännedom
4. utser en ny ordinarie medlem i gemensamma kyrkorådet i stället för Kare
Visuri för återstoden av mandatperioden.
Päätös: − Beslut:
Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan. –
Gemensamma kyrkorådet beslutade enligt förslaget.
13. Muut asiat – Övriga ärenden
Ei ollut. – Inga övriga ärenden.
14. Valitusosoitus – Besvärsanvisning
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Annettiin KL 24 luvun mukainen valitusosoitus. Liite 14 − Besvärsanvisningen
delges enligt kapitel 24 i KL. Bilaga 14. Besvärsanvisningen delges enligt
kapitel 24 i KL.
15. Kokouksen päätös – Mötets avslutande
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.52.–
Ordföranden avslutade mötet kl _17.52.

Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puolesta:
På gemensamma kyrkorådets i Grankulla kyrkliga samfällighet vägnar:

Kauniaisissa – Grankulla 3.9.2021

Turid Hedlund
Kokouksen puheenjohtaja – Mötets ordförande

Eeva-Mari Salmi
Sihteeri − Sekreterare

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty – Protokollet är justerat och godkänt:
Kauniaisissa − Grankulla
__.__. 2021

__.__. 2021

Raili Pirttimäki

Ingrid Ojaluoma

Kuulutus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakuntatoimiston ilmoitustaululla
27.8.−1.9.2021.
Tarkastettu
pöytäkirja
on
ollut
yleisesti
nähtävänä
seurakuntatoimistossa neljäntoista päivän ajan 8.9.−22.9.2021 seurakuntatoimiston
aukioloaikana. − Kungörelsen om när protokollet finns till påseende har varit uppsatt
27.8.−1.9.2021 på församlingskansliets anslagstavla. Det justerade protokollet har varit
framlagt till offentlig granskning på församlingskansliet i fjorton dagar 8.9 −22.9.2021
under kansliets öppethållningstid.
Kauniaisissa – Grankulla __.__.2021

Eeva-Mari Salmi
Siht. – Sekr.
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