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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoherra piti alkuhartauden raamatunkohdasta Jes 62:10-12 ja kirkkoneuvosto
veisasi virren 2. Puheenjohtaja avasi kokouksen, suoritti nimenhuudon sekä totesi
kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Vuorossa ovat Lassi Lemmelä ja Leena
Seppälä.
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen, seuraavilla muutoksilla:
Talousarvio on §156, Kannanotto seurakuntarakenneuudistukseen on §157 ja
seurakunnan strategiaa koskeva pykälä §158Pöydältä tulee pykälä §163

YHTEISVASTUUKERÄYKSEN 2016 OMAN SEURAKUNNAN OSUUDEN KÄYTTÖ
Kn 153
________________________
Kn 143
(3.11.2015)
Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi Suomen Partiolaisten valtakunnallisen Nuorten
syrjäytymisen ehkäisy partion avulla -hankkeen Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2016
kotimaiseksi erityiskohteeksi kokouksessaan 25.2.2015.
Partiolaisten hankkeella käynnistetään toimintaa, jossa syrjäytyneitä ja
syrjäytymisuhan alla olevia lapsia ja nuoria autetaan partiotoiminnan avulla.
Hankkeessa koulutetaan myös partiojohtajia eri vammaisryhmien kanssa
työskentelyyn.
Yhteisvastuukeräyksen ulkomaisena esimerkkikohteena vuonna 2016 on Kirkon
Ulkomaanavun Mosambikin maaohjelma, jossa tuetaan erityisesti lasten ja nuorten
parissa tehtävää työtä.
Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2016 tuotosta 60 % jaetaan kansainväliseen diakoniaan
Kirkon Ulkomaanavun kautta, 20 % kotimaiseen erityiskohteeseen, 10 % keräävän
seurakunnan valitsemalle kohteelle ja 10 % Kirkon diakoniarahastolle, josta annetaan
avustuksia vähävaraisille seurakuntien hakemusten perusteella.
Johtava diakonianviranhaltian
esitys
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Kirkkoneuvosto päättää, että YV-keräyksen oman seurakunnan osuus käytetään
seuraavasti:
1. 1/3 Lahelan Palokärkien sisuryhmän toiminnan ja erityisesti leiritoiminnan
tukemiseen
2. 2/3 Kellokosken Kellokontioiden ja Jokelan Jokipartion yhteistyöhön ja erityisesti
yhteiseen leiritoimintaan
Päätös
Kirkkoneuvosto päätti jättää asian pöydälle tarkempia tietoja varten.
_______________________________
Kn 153
Kirkkoneuvosto jätti asian pöydälle, kuullakseen tarkemmat perusteet oman
seurakunnan osuuden jakoperusteista. Varhaiskasvatuksen ja perhetyön pappi Janne
Hollo toimii yhteyshenkilönä tuusulalaisiin partiolippukuntiin ja on antanut seuraavat
perusteet oman seurakunnan osuuden jakamisesta:
Lahelan palokärjet valikoituivat yhdeksi kolmesta lippukunnasta tekemänsä sisutyön
takia.
Sisupartion idea on Baden-Powellin ajoilta. Tänään sisupartiolaisia on kaikkialla
maailmassa.
Toiminnan tunnuksena on sisukkuutta kuvaava sammakko. Sammakko on vahvan
jalussolmun sisällä, jonka vammaton ja vammainen partiolainen yhdessä solmivat.
Päämäärä on sama kuin koko partioliikkeellä: kasvattaa partiolaisista
vastuuntuntoisia ja itsenäisesti ajattelevia yhteiskunnan jäseniä. Sisutoiminnassa on
sama partiohenki, aatepohja ja partiomenetelmä kuin muussakin partiotoiminnassa
ja ikäkausissa. Ero löytyy yksittäisen partiolaisen polulta – tämä johtuu vamman
aiheuttamista rajoitteista tai erityisominaisuuksista liikkumisessa, kyvyissä kuulla,
nähdä tai muuten havainnoida ympäristöä sekä kyvyssä ymmärtää kirjallisia ja
sanallisia ohjeita.
Suomessa on 450 sisupartiolaista. Toimintaa on noin 60 lippukunnassa, joista kaksi
on varsinaisia sisulippukuntia. Sisupartiota harrastetaan eri puolilla Suomea.
Jokelan Jokipartio ja Kellokosken Kellokontiot valikoituivat kohteeksi lippukuntien
aktiivisen seurakuntayhteistyön takia. Tuusulan seurakunnan järjestämään
partioyhteistyökokoukseen osallistuivat edustajat ainoastaan edellä mainituista
lippukunnista (Paijalan peurat joutuivat viime hetkellä perumaan osallistumisen.
Tuuspartio ei vastannut kutsuun). Toinen valintaan vaikuttanut peruste on
tavoitteemme partioyhteistyön kautta tukea kristillisen arvomaailman omaavaa
tavoittavaa nuorisotyötä. Tämä tavoite toteutuu tukemalla kahden lippukunnan
yhteistä toimintaa. Toki tavoitteena on huomioida jatkossa kaikki alueen lippukunnat
ja pyrkiä seurakuntayhteistyön kautta mahdollistamaan ja tukemaan lippukuntien
välistä yhteistyötä ja näin alueen laadukasta nuorisotyötä. Valintoja on tehtävä.
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Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää, että YV-keräyksen oman seurakunnan osuus käytetään
seuraavasti:
1/3 Lahelan Palokärkien sisuryhmän toiminnan ja erityisesti leiritoiminnan tukemiseen
2/3 Kellokosken Kellokontioiden ja Jokelan Jokipartion yhteistyöhön ja erityisesti
yhteiseen leiritoimintaan
Keskustelun kuluessa Lea Ahonen teki Leena Seppälän kannattamana esityksen, jonka
mukaan 2/3 annetaan seurakunnan omalle nuorisotyölle. Esityksestä äänestettiin
nimenhuutoäänestyksenä siten, että puheenjohtajan esitystä kannattavat äänestivät
jaa ja Lea Ahosen esitystä kannattavat ei.
Ulla Rosenqvist
Markku Yli-Perttula
Lea Ahonen
Ilkka Ertimo
Anni Helasvuo
Leena Jäntti
Lassi Lemmelä
Leena Seppälä
Jorma Sulander
Pekka Latva-Pukkila
Outi Nuottimäki

jaa
jaa
ei
jaa
jaa
jaa
jaa
ei
jaa
jaa
jaa

Äänestyksen tulos oli 9 jaa-ääntä ja 2 ei-ääntä.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.

VIRKAVAPAUSANOMUS / HANNU MÄKILAMPI
154
Nuoriso-ohjaaja Hannu Mäkilampi on jättänyt kirkkoneuvostolle 16.11.2015 seuraavan
anomuksen:
”Anon palkatonta virkavapaata nuorisotyönohjaajan virasta ajalle 1.1.201631.12.2016 toimiakseni ko. ajan nuorisotyönohjaajan määräaikaisessa virassa
Paavalin seurakunnassa.”
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LAVA-arviointi
Virkavapaajärjestely ei aiheuta merkittävää haittaa nuorisotyölle. Virkavapaan vaikutus
nuoriin on arvioitu yhdessä lapsiasiainhenkilö Juha Pitkän kanssa. Virkavapaalle siirtyvän
nuorisotyönohjaajan tehtävien hoitoon osallistuu virkavapaan aikana
nuorisotyöntekijöiden lisäksi diakoniatyöntekijä, vapaaehtoistyön koordinaattori sekä
papisto. Näillä järjestelyillä varmistetaan, että nuorisotyönohjaajan virkavapaan vaikutus
nuoriin on mahdollisimman vähäinen.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. myöntää Hannu Mäkilammelle hänen hakemansa virkavapaan ajalle 1.1.201631.12.2016
2. toteaa, että hänen tilalleen ei palkata viransijaista, vaan virka hoidetaan sisäisin
järjestelyin.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

TUULA HALLIAN VALTUUSTOALOITE ”DIAKONIATYÖHÖN RIITTÄVÄT HENKILÖSTÖRESURSSIT”
Kn 155
Kirkkovaltuutettu Tuula Hallia on jättänyt 29.9.2015 valtuustolle aloitteen, koskien
diakoniatyön henkilöresursseja.
LIITE 1 – Tuula Hallian valtuustoaloite
Kirkkoherra on antanut valtuustoaloitteeseen seuraavan vastineen:
Diakonia kuuluu kirkon perustehtävään. Diakonia on kristilliseen rakkauteen
perustuvaa palvelua.
Kirkkolaissa todetaan ”Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa
sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja
lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.”
Tuusulan seurakunnassa on seitsemän diakoniantyöntekijää ja yksi johtava
työntekijä. Kukin heistä tekee diakonin työtä omalla työsarallaan. Yhden diakonin
työsarka on lähes kokonaan perhetyö.
Tuusulan seurakunnassa on pappeja kaksitoista. Heistä yhdelle on nimetty työalaksi
diakonia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että muut papit eivät tekisi diakoniaa. Jokainen
pappi tekee diakoniaa omalla työalallaan. Diakonista perhetyötä pappi tekee
esimerkiksi, kun hän menee kastekotiin tai kun hän kohtaa kadulla perheen vaikeassa ja
raskaassa tilanteessa tai esim. surukodissa.
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Tuusulan seurakunnassa on viisi nuorisotyönohjaajaa. He kaikki tekevät diakoniatyötä
kohdatessaan vaikeissa tilanteissa olevia nuoria ja he tekevät diakonista perhetyötä
kohdatessaan nuoria perheittensä keskellä.
Tuusulan seurakunnassa on 19 lastenohjaajaa, jotka joka päivä kohtaavat perheitä
erilaisissa elämäntilanteissa.
Tuusulan seurakunnassa jokainen hengellistä työtä tekevä työntekijä tekee myös
diakonia.
Tällä hetkellä seurakunnassa on täyttämättä 2 lapsityönohjaajanvirkaa. Seurakunta ei
palkkaa sijaisia taloudellisista syistä tällä hetkellä. Jokelan diakoniatyöntekijälle ei otettu
sijaista. Vuoden alusta kappalainen Tiina Partanen jää virkavapaalle, eikä hänelle oteta
sijaista. Myöskään nuorisotyöntekijä Hannu Mäkilammelle ei oteta sijaista, kun hän jää
vuodeksi virkavapaalle.
Aloitteessa todettiin, että kodeissa tapahtuva perhetyö olisi hyvä olla parityöskentelyä.
Tämä on ihanne johon tulisi pyrkiä. Henkilökunnan niukkuudesta johtuen seurakunnalla
ei ole mahdollista lähettää kahta työntekijää samaan paikkaan yhtä aikaa. Yksi ratkaisu
tähän voisi löytyä vapaaehtoisten seurakuntalaisten joukosta. Seurakunnassa olemme
koko ajan kehittämässä Arjen Ihmeitä – vapaaehtoispankkia. Sen kautta voimme löytää
kaikille seurakunnassa kotityötä tekeville parin.
Reija Arolan puolen vuoden virkavapaan aikaiset työt jaetaan muiden
diakoniatyöntekijöiden kesken. Tässä tilanteessa on työalan ollut pakko priorisoida
työtänsä. Samalla tavalla yhdessä hengellisten työntekijöiden kanssa pyritään hoitamaan
ensivuoden sijaisuudet.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto vie yllä olevan vastineen kirkkovaltuustoon ja toteaa, että aloite on
tullut käsitellyksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016
Kn 156
___________________________________
Kn 147
(3.11.2015)
Puheenjohtajan
esitys
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Kirkkoneuvosto
1. kuulee talousjohtajan ja kirkkoherran esittelyt ja käy yleiskeskustelun
2. käy suunnitelman läpi työaloittain
3. päättää muutoksista, lisäyksistä ja tarkennuksista
4. toteaa, että Tuusulan seurakunnan täydennetty toiminta- ja taloussuunnitelma
2016-2018 tuodaan joulukuun kirkkoneuvostoon hyväksyttäväksi.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
___________________________________
Kn 156
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. kuulee talousjohtajan ja kirkkoherran esittelyt ja käy yleiskeskustelun
2. päättää mahdollisista muutoksista, lisäyksistä ja tarkennuksista
3. hyväksyy Tuusulan seurakunnan vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman ja
vie sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
LIITE 2 – Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 (Ei julk. - valmisteluaineistoa)
Päätös

Kirkkoneuvosto
1. Kuuli talousjohtajan ja kirkkoherran esittelyt ja kävi yleiskeskustelun
2. Teki joitakin muutoksia ja korjauksia Toiminta- ja taloussuunnitelmaan
3. Hyväksyi Tuusulan seurakunnan vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman ja
päätti viedä sen kirkkovaltuustoon hyväksyttäväksi.

TUUSULAN SEURAKUNNAN KANNANOTTO KESKI-UUDENMAAN
SEURAKUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN
Kn 157
___________________________
Kn 461
(2.12.2014)
Keski-Uudenmaan seurakuntien edustajia oli 14.11.2013 koolla Hyvinkään
seurakunnan ja Nurmijärven ja Tuusulan rovastikuntien lääninrovastien kutsumana.
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Läsnä olivat edustajat yhdeksästä Keski-Uudenmaan seurakunnasta: Hyvinkää,
Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sibbo svenska, Sipoon suom. ja
Tuusula. Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnat aloittivat seurakuntien
yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisen ja keskustelun mahdollisesta
seurakuntayhtymästä jo vuonna 2011.
Osin tämän ja ns. 8-pallo kuntarakenneselvityksen tultua ajankohtaiseksi KeskiUudellamaalla, yhdeksän seurakunnan edustajat kutsuttiin keskustelemaan yhteisesti
seurakuntarakenteeseen kohdistuvista muutospaineista Hyvinkäälle.
Tilaisuudessa todettiin, että kuntapuolen tilannetta on seurakunnissa seurattava
tiiviisti, sillä kuntarakenteen ratkaisut vaikuttavat nykyisen lainsäädännön perusteella
seurakuntarakenteeseen. Seurakuntien olisi myös syytä varautua mahdollisiin
kuntaliitoksiin proaktiivisesti ryhtymällä selvittämään omia tilanteitaan.
Yleisesti oli myös tiedossa kirkolliskokouksessa käsiteltävänä oleva lakiesitys, jonka
mukaan kaikkien seurakuntien tulee kuulua seurakuntayhtymään viimeistään vuoden
2019 alusta. Tilaisuudessa todettiin myös, että selvitystyöllä rakennetaan entistä
parempaa luottamusta seurakuntien välille.
Luottamuksen ja yhteisen tahtotilan rakentamiseen tarvitaan aikaa ja siksi katsottiin,
että selvitystyöhön on syytä ryhtyä mahdollisimman pian.
Näistä lähtökohdista tilaisuudessa sovittiin selvitystyön organisointia valmistelevan
kokouksen pitämisestä tammikuussa 2014.
Organisointia valmisteleva kokous perusti selvitystyölle ohjausryhmän, jonka
kokoonpanoksi hyväksyttiin ne edustajat, jotka seurakunnat olivat valinneet
organisointia valmistelevaan kokoukseen.
Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Tuusulan rovastikunnan lääninrovasti Ulla
Rosenqvist ja varapuheenjohtajaksi Nurmijärven rovastikunnan lääninrovasti Ilkka
Järvinen.
Edelleen organisointia valmisteleva kokous asetti Järvenpäässä 14.1.2014
selvitystyöryhmän, jonka tehtäväksi määriteltiin: ”selvittää eri vaihtoehdot
seurakuntarakenteen kehittämiseksi Keski-Uudenmaan kuntien
yhdistymisselvitysalueella”.
Selvitystyölle asetettiin määräaika siten, että selvitystyöryhmän tulee antaa kaikkien
yhdeksän seurakunnan edustajista koostuvalle ohjausryhmälle 19.11.2014 ”selvitys eri
vaihtoehdoista ja esitys seurakuntarakenteen kehittämiseksi Keski-Uudenmaan
kuntien yhdistymisselvitysalueella. Ohjausryhmä käsittelee selvityksen ja esityksen,
joka toimitetaan kirkkoneuvostojen kautta kirkkovaltuustoille”.
Selvitystyöryhmä päätyi nopeasti siihen, että käytettävissä oleva aika ja resurssit eivät
riitä eri vaihtoehtojen tutkimiseen. Siksi työryhmä päätti keskittyä työssään
seurakuntayhtymämallin selvittämiseen.
Selvitystyöryhmän työskentelyn kantavia periaatteita olivat luottamuksen
rakentaminen, avoimuus ja läpinäkyvyys, osallistaminen ja asiantuntemuksen
hyödyntäminen.
Loppuraportissaan selvitystyöryhmä korostaa sitä, että vaikka mahdolliset
lainsäädännölliset muutokset Kirkkolakiin ja alueen kuntarakenteeseen ovat olleet
selvityksen tarpeellisuuden taustalla, on selvitystyö pohjautunut myös siihen
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mahdollisuuteen, että seurakunnat saattavat muodostaa seurakuntayhtymän
vapaaehtoisuuden pohjalta.
Selvitystyön loppuraportin mukaan vapaaehtoisuutta puoltavat kolme näkökulmaa:
1) kyetään paremmin vastaamaan taloudenkasvaviin
2) yhtymässä voidaan erityisesti seurakuntien tukitoiminnoissa kehittää
paremmin henkilöstön asiantuntijuutta ja osaamista;
3) vapaaehtoisuuden pohjalta voidaan valmistautua ennakolta tuleviin muutoksiin
Selvitystyöryhmä pitää tärkeänä ja korostaa seurakuntayhtymän
palveluorganisaatioluonnetta.
Selvitystyöryhmän näkemyksen mukaan jatkotyöskentelyn tulee rakentua ns. väljän
seurakuntayhtymämallin pohjalle, jossa seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys säilyy
mahdollisimman suurena.
Selvitystyön mukaan seurakuntien ei ole perusteltua tehdä omia ratkaisujaan
yhteistyöstä ennen kuin on selvillä Keski-Uudenmaan kuntien ratkaisut ja
kirkolliskokouksen päätös kirkkolainmuutosesityksestä.
Keski-Uudenmaan seurakuntarakenteen selvitystyön ohjausryhmä käsitteli
kokouksessaan
19.11.2014 selvitystyön loppuraportin liitteineen. Nämä asiakirjat ovat myös tämän
pykälän liitteenä.
Ohjausryhmän esitys on sama kuin puheenjohtajan esitys.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta
1. sitoutuu olemaan mukana selvitystyössä, jossa
a. seurataan kuntarakenteen muutosta sekä kirkkolain muutosesityksen
valmistelua ja käsittelyä
b. tehdään esitykset mahdollisista seurakuntarakenteen muutoksista KeskiUudellamaalla (”kasipalloalue”) 30.9.2015 mennessä kuntien rakennepäätösten,
kirkolliskokouksen päätöksen ja selvitysraportin tietojen pohjalta
c. laaditaan ehdotus/ ehdotukset seurakuntayhtymän perussopimukseksi
d. syvennetään eri vaihtoehtojen (itsenäiset taloudet, yhteistyömahdollisuudet,
yhtymä tai yhtymät) taloustarkastelua ottaen huomioon myös muut toimintaa
keskittävät hankkeet kirkossa kuten Kipa (Kirkon palvelukeskus), Kirjuri
(kirkonkirjatietojen keskitetty tuottaminen) ja IT-alueiden muutostarpeet.
2. sitoutuu välttämään toimintakulujen, erityisesti uusien virkojen ja
työsopimussuhteiden lisäyksiä vuonna 2015. Avautuvat tehtävät erityisesti hallinnossa
ja muissa tukitehtävissä hoidetaan ensi sijassa sijaisuus- ja määräaikaisratkaisuin
vuoden 2015 aikana.
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3. lähettää tämän päätöksen tiedoksi selvitystyössä mukana olleille seurakunnille.
4. Selvityksessä jatkavien seurakuntien uudet kirkkovaltuustot nimeävät uuteen
ohjausryhmään kolme edustajaa vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessaan.
Uuden Valittavan ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle Nurmijärven
rovastikunnan lääninrovasti.
LIITE 1a - Selvitystyön loppuraportti
LIITE 1b - Selvitys seurakuntien taloudesta, henkilöstöstä ja kiinteistöistä.
LIITE 1c - Kooste ”Kasipallon” alueen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden
kuulemisesta.
LIITE 1d - Selvitystyön ohjausryhmän muistio
Päätös
Esitys hyväksyttiin
____________________________
Kv 45
(16.12.2014)
Kirkkoneuvoston
esitys
Kirkkovaltuusto päättää, että Tuusulan seurakunta
1. sitoutuu olemaan mukana selvitystyössä, jossa
a. seurataan kuntarakenteen muutosta sekä kirkkolain muutosesityksen
valmistelua ja käsittelyä
b. tehdään esitykset mahdollisista seurakuntarakenteen muutoksista KeskiUudellamaalla (”kasipalloalue”) 30.9.2015 mennessä kuntien rakennepäätösten,
kirkolliskokouksen päätöksen ja selvitysraportin tietojen pohjalta
c. laaditaan ehdotus/ ehdotukset seurakuntayhtymän perussopimukseksi
d. syvennetään eri vaihtoehtojen (itsenäiset taloudet, yhteistyömahdollisuudet,
yhtymä tai yhtymät) taloustarkastelua ottaen huomioon myös muut toimintaa
keskittävät hankkeet kirkossa kuten Kipa (Kirkon palvelukeskus), Kirjuri
(kirkonkirjatietojen keskitetty tuottaminen) ja IT-alueiden muutostarpeet.
2. sitoutuu välttämään toimintakulujen, erityisesti uusien virkojen ja
työsopimussuhteiden lisäyksiä vuonna 2015. Avautuvat tehtävät erityisesti hallinnossa
ja muissa tukitehtävissä hoidetaan ensi sijassa sijaisuus- ja määräaikaisratkaisuin
vuoden 2015 aikana.
3. lähettää tämän päätöksen tiedoksi selvitystyössä mukana olleille seurakunnille.
4. Selvityksessä jatkavien seurakuntien uudet kirkkovaltuustot nimeävät uuteen
ohjausryhmään kolme edustajaa vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessaan.

TUUSULAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

11
PÖYTÄKIRJA 13/15
1.12.2015

Uuden Valittavan ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle Nurmijärven
rovastikunnan lääninrovasti.
LIITE 1a - Selvitystyön loppuraportti
LIITE 1b - Selvitys seurakuntien taloudesta, henkilöstöstä ja kiinteistöistä.
LIITE 1c - Kooste ”Kasipallon” alueen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden
kuulemisesta.
LIITE 1d - Selvitystyön ohjausryhmän muistio
Päätös
Esitys hyväksyttiin
____________________________
Kv 16
(27.1.2015)
Kirkkovaltuusto on päättänyt kokouksessaan 4/14 (16.12.2014), että Tuusulan
seurakunta sitoutuu olemaan mukana Keski-Uudenmaan seurakuntien selvitystyössä
ja kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessaan kolme
edustajaa ohjausryhmään.
Kirkkoneuvoston
esitys
Kirkkovaltuusto valitsee Tuusulan seurakunnasta kolme edustajaa Keski-Uudenmaan
seurakuntarakenteen selvitystyön ohjausryhmään.
Päätös

Keski-Uudenmaan seurakuntarakenteen selvitystyön ohjausryhmään valittiin
kirkkoherra Ulla Rosenqvist, talousjohtaja Marjut Helske, kirkkoneuvoston varapj.
Markku Yli-Perttula ja kirkkovaltuuston pj. Seppo Yli-Antola.

___________________________________
Kn 157
Kuluneen vuoden aikana kuntarakennepuolella kävi selväksi, että Keski-Uudenmaan
suurkuntaa ei tule syntymään. Useampi kunta, Tuusula mukaan lukien, irtisanoutui
tästä yhdistymisselvityksestä.
Tämä todetaan myös 25.9.2015 päivätyssä seurakuntarakenteen selvitystyöryhmän
loppuraportissa ohjaustyöryhmälle.
Sekä vuoden 2014 että 2015 loppuraporteissa selvitystyöryhmä korostaa, että vaikka
ns. kasipalloalue ei tule toteutumaan eikä kirkolliskokouksen päätöksen mukaan
seurakuntayhtymien perustamiselle tule välitöntä ulkoista pakkoa, yhtymämallin
selvittäminen vapaaehtoisesti on tarpeen.
Selvitystyöryhmän syksyllä 2015 tekemässä raportissa käydään läpi Keski-Uudenmaan
seurakuntien tämänhetkistä yhteistyötilannetta ja kartoitetaana mahdollisuuksia
seurakuntayhtymän perustamiseen lähinnä Tuusulan, Järvenpään ja Keravan
seurakuntien kesken.
Ohjausryhmä päätti pyytää seurakuntien kirkkovaltuustoilta päätökset 31.12.2015
mennessä osallistumisesta neuvotteluihin, joiden tavoitteena on selvitystyöryhmän
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raporttien linjausten mukaisen seurakuntayhtymän perustaminen viimeistään 1.1.2018
alkaen. Lisäksi ohjausryhmä pyysi kannanoton mahdollisista erityiskysymyksistä, jotka
tulee ottaa huomioon neuvotteluissa.
Ohjausryhmän muistiosta ilmenee, että suuren seurakuntayhtymän synnylle ei ole
edellytyksiä.
Tuusulan rovastikunnan puheenjohtajisto kokoontui 5.11. keskustelemaan aiheesta:
”Selvitystyöryhmän selvitys taloudellisista vaikutuksista Järvenpään, Keravan ja
Tuusulan seurakuntien tukipalvelujen mahdollisesta yhdistämisestä.” Talousjohtaja
kertoo kokouksessa mahdollisessa yhdistymisessä tulevat taloudelliset hyödyt.
LIITE 3a – Selvitystyöryhmän raportti
LIITE 3b – Seurakuntarakenneselvitys / yhteistyökartoitus
LIITE 3c – Perussääntöluonnos
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
1. Tuusulan seurakunta ei ole mukana Keski-Uudenmaan seurakuntarakenteen
ohjausryhmän nimeämän selvitystyöryhmän raporttien linjausten mukaisen
seurakuntayhtymän (kasipalloseurakunnat) perustamisessa viimeistään 1.1.2018
alkaen.
2. Tuusulan seurakunta jatkaa Tuusulan rovastikunnan seurakuntien yhtymähankkeen
selvittämistä.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

TUUSULAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2016–2020
Kn 158
___________________________
Kn 98
(5.5.2015)
Seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset ovat antaneet palautetta strategian
luonnokseen. Heidän kommenttinsa ja ehdotuksensa on otettu huomioon lopullista
strategiaa tehtäessä.
LIITE 2 – Strategia 2016–2020
Strategialle on esitetty seuraavia nimiehdotuksia:
1. Lähimmäiset kohtaava seurakunta
2. Yhteisöllisyyden ja uskon seurakunta
3. Kohti arjen uskoa ja yhteisöllisyyttä
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4. Meidän seurakunta
5. Kohtaamisen seurakunta
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1.
2.
3.

käy yleiskeskustelun asiasta
esittää kirkkovaltuustolle, että strategian nimeksi tulee ”Meidän
seurakuntamme”
esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kirkkoneuvoston esittämän strategian
Tuusulan seurakunnan uudeksi strategiaksi 2016–2020, niin että
seurakuntarakennetta koskeva painopiste-osio päätetään syksyn
kirkkovaltuustossa.

Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
___________________________
Kv 37
(26.5.2015)
Kirkkoneuvoston
esitys
Kirkkovaltuusto
1.
hyväksyy strategian nimeksi ”Meidän seurakuntamme”
2.
hyväksyy kirkkoneuvoston esittämän strategian Tuusulan seurakunnan uudeksi
strategiaksi 2016–2020, niin että seurakuntarakennetta koskeva painopiste-osio
päätetään syksyn kirkkovaltuustossa.
LIITE 1 – Tuusulan seurakunnan strategia 2016–2020
Keskustelun kuluessa valtuutettu Kaisa Aitlahti teki valtuutettu Tuija Reinikaisen
kannattamana esityksen, että asia palautetaan kirkkoneuvoston valmisteluun, jotta
valtuutetut ja useammat seurakuntalaiset voisivat vielä vaikuttaa siihen.
Asiasta äänestettiin nimenhuutoäänestyksellä siten, että kirkkoneuvoston esitys on jaa
ja Kaisa Aitlahden esitys ei.
Äänestys:
Yli-Antola Seppo, jaa
Ahonen Lea, jaa
Ertimo Ilkka, jaa
Helasvuo Anni, tyhjä

Taiveaho Satu, jaa
Airikka Jerry, jaa
Haglund Berit, ei
Jäntti Leena, jaa

Aitlahti Kaisa, ei
Hallia Tuula, ei
Keränen-Pantsu Raili, ei
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Kulmala Marja-Leena, jaa
Lehtimäki Aarne, jaa
Reinikainen Tuija, ei
Seuna Soile, ei
Välipakka Ulla, jaa
Väyrynen Martti, ei

Laakso Uolevi, jaa
Lähdeniemi Marika, ei
Salminen Tuula, jaa
Turunen Päivi, jaa
Meckelborg Markus, ei
Joensuu Keimo, jaa

Latva-Pukkila Pekka, jaa
Pietilä-Virtanen Katja, ei
Seppälä Leena, jaa
Mäkinen Anne, jaa
Pasanen Birgit, ei

Äänestyksen tulos: Jaa-ääniä 16, ei-ääniä 11, tyhjiä 1.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

___________________________
Kn 158
Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 26.5.2015 Tuusulan seurakunnan Strategian
”Meidän seurakuntamme” 2016–2020.
Seurakuntarakennetta koskeva painopiste-osio päätettiin jättää syksyn
kirkkovaltuuston päätettäväksi.
Tällöin jäätiin odottamaan Keski-Uudenmaan seurakuntarakenteen selvitystyön 2014
tuloksia ja kevään kirkolliskokouksen päätöksiä koskien seurakuntarakennetta.
Kirkolliskokous hylkäsi esityksen, jonka mukaan jokaisen seurakunnan tulisi kuulua
yhtymään.
Näyttää siltä, että Keski-Uudenmaan seurakunnilla ei ole halukkuutta muodostaa
keskenään yhtymää.
Keskustelut Tuusulan rovastikunnan seurakuntien mahdollisesta yhtymän
muodostamisesta on myös kesken.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvoston esittää kirkkovaltuustolle, että Tuusulan seurakunnan strategiaan
Meidän seurakuntamme 2016-2020 lisätään neljäs painopiste, joka on:
Valmistautuminen seurakuntayhtymään ja yhtymätoiminnan käynnistämiseen
yhdessä Järvenpään ja Keravan seurakuntien kanssa.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

UUDEN NIMIKKOLÄHETIN VALINTA PIRKKO NUMMELAN JÄÄDESSÄ ELÄKKEELLE
Kn 159
Nimikkolähettimme, Suomen Lähetysseuran Etiopian lähetin, Pirkko Nummelan
työkausi on päättymässä 31.1.2016, jonka jälkeen hän on siirtymässä eläkkeelle.
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Esitän kansainvälisen työn työalavastaavana, että Tuusulan seurakunta ottaa
1.2.2016 lähtien Pirkko Nummelan tilalle seurakunnan tukemaksi uudeksi
nimikkolähetiksi Päivi Anttilan ja että Päivi Anttilan kannatustavoitesumma on sama
kuin Pirkko Nummelalla eli 8500 e.
Päivi Anttila lähti Etiopiaan aluepäällikön tehtäviin syyskuussa 2015. Hän on ollut
lähetystyössä Etiopiassa jo aiemmin vuosina 1982- 1994 ja 1995- 2000 sekä
Tansaniassa v. 2008- 2010. Lähetysseuran kotimaan työssä hän on toiminut vuosina
2000- 2008 ja 2012-2015.
Päivi puhuu nykyisestä tehtävästään: ” Olen kiitollinen, että saan lähteä tekemään
yhteistyötä maailman suurimman luterilaisen kirkon kanssa. Unelmoin siitä, että
Mekane Yesus-kirkon ja Suomen ev.lut. kirkon välinen vuorovaikutus kasvaa, ja että
Jumalan rakkaus tulee todeksi yhteisen työmme kautta.”
LIITE 4 – Päivi Anttilan esittely
Kansainvälisen työn
työalavastaavan esitys
Kirkkoneuvosto päättää, että Tuusulan seurakunta ottaa 1.2.2016 lähtien Pirkko
Nummelan tilalle seurakunnan tukemaksi uudeksi nimikkolähetiksi Päivi Anttilan,
ja että Päivi Anttilan kannatustavoitesumma on sama kuin Pirkko Nummelalla eli
8500 €.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

AVUSTUSANOMUS
Kn 160
Keski-Uudenmaan Hengitysyhdisty ry anoo seurakunnalta 500 € avustusta
toiminnalleen.
LIITE 5 – Keski-Uudenmaan Hengitysyhdistyksen anomus
Kirkkoneuvosto on 12/14 pitämässään kokouksessa vahvistanut Tuusulan
seurakunnan järjestöavustusten myöntämisperusteet seuraavien ehtojen mukaisesti:
JÄRJESTÖAVUSTUKSET
1. Tuusulan seurakunta tukee vuosittain paikallisia järjestöjä.
2. Avustettavien järjestöjen toiminnan tulee perustua evankelisluterilaiseen
arvopohjaan.
3. Avustuksista päättää kirkkoneuvosto kuultuaan avustusta hakevan järjestön
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toimialaa lähinnä olevaa seurakunnan työalaa
4. Järjestöt voivat hakea toiminta-avustusta vuosittain maaliskuun loppuun
mennessä kirjallisesti, puhelimessa esitettyjä avustusanomuksia ei oteta
huomioon.
5. Kirkkoneuvosto päättää myönnettävistä toiminta-avustuksista huhtikuun
kokouksessaan. Yksittäisiä hankeavustuksia voidaan myöntää hakemuksesta
muina aikoina.
6. Avustus maksetaan järjestölle sen jälkeen, kun se on toimittanut seurakuntaan
edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
Kirkkoherra on kuullut asiasta johtava diakonian viranhaltija Tarja Tonteria, jonka
mukaan seurakunnalla ei ole yhteistyötä Keski-Uudenmaan Hengitysyhdistyksen
kanssa.
Puheenjohtajan
esitys
Seurakunta ei myönnä Keski-Uudenmaan Hengitysyhdistykselle avustusta.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

TÄYTTÄMÄTTÖMIEN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN TUKIPALVELUISSA
Kn 161
Seurakunnan tukipalveluissa on 4 täyttämätöntä virkaa. Tänä päivänä pyritään
palkkaamaan henkilö työsuhteeseen, jos työ ei edellytä virkasuhdetta. Näissä
tehtävissä, joissa nyt täyttämättömät virat ovat, ei työ sellaisenaan edellytä
virkasuhdetta.
Kun vuoden 2016 aikana valmistaudutaan Kirkon palvelukeskukseen siirtymiseen,
kannattaa täyttämättömät virat lakkauttaa, varsinkin jos niille ei todennäköisesti ole
tarvetta.
Viran perustaa ja lakkauttaa Kirkkovaltuusto.
Avoimet virat:

Talousjohtajan esitys

Toimistosihteeri
Haudankaivaja
Kanslisti
Pääemäntä
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Kirkkoneuvosto päättää esittää Kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa seuraavat
täyttämättömät virat:
Toimistosihteeri (14100 -002)
Haudankaivaja (40107-008)
Kanslisti (10800-007)
Pääemäntä (51500-002)
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITE: TUUSULAN SEURAKUNNAN LEIRIKODIN LIIKENNÖINTI TURVALLISEMMAKSI
TALKOOVOIMIN
Kn 162
_______________________________
Kn 465
(2.12.2014)
Ilkka Seppälä on jättänyt valtuustoaloitteen kirkkovaltuuston kokouksessa 2/14,
koskien Rusutjärven leirikodille kääntyvän risteyskohdan (Hämeentie 44)
leventämisestä seurakunnan omalla kustannuksella.
LIITE 4
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1.
Tuusulan seurakunnalla ei ole taloudellisia resursseja Uudenmaan ELY-keskuksen
hallinnoiman maantien levennykseen omana hankkeenaan.
2.
aloite on tullut käsitellyksi
Päätös

Esitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin selvittää ELY-keskuksesta, onko mahdollista
madaltaa nopeusrajoitus ko. risteysalueelle 60 km/h.
________________________________
Kv 47
(16.12.2014)
Kirkkoneuvoston
esitys
Kirkkovaltuusto päättää, että
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1.
Tuusulan seurakunta ei levennä Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoimaa
maantietä Rusutjärven leirikodin risteyskohdasta
2.
aloite on tullut käsitellyksi
LIITE 3
Päätös

Ilkka Seppälä esitti aloitteensa jatkoksi/lisäykseksi palautusesityksen ”Tuusulan
seurakunnan leirikodin liikennöinti turvallisemmaksi talkoovoimin”, jonka vuoksi asia
päätettiin palauttaa takaisin valmisteltavaksi.
LIITE 3 B
______________________________
Kiint.jk § 37
(23.6.2015)
Ilkka Seppälä on aloitteessaan 16.12.20014 esittänyt seurakunnan leirikodin liittymän
liikennöintiä turvallisemmaksi. Työ tehtäisiin talkoovoimin jolloin se ei rasittaisi
seurakunnan taloutta. LIITE 3 a ja b
LIITE 6 – Valtuustoaloite: Tuusulan seurakunnan leirikodin liikennöinti
turvallisemmaksi talkoovoimin
kiinteistöpäällikön
esitys
Kiinteistötoimen johtokunta
1
2
3

merkitsee tiedokseen Ilkka Seppälän aloitteen
käy yleiskeskustelun aloitteesta
päättää jatkotoimenpiteistä

Päätös
1
merkitsee tiedokseen Ilkka Seppälän aloitteen
2
toteaa, ettei seurakunta pysty itse tai yhdessä talkoovoimin tekemään tarvittavia
muutoksia ajoturvallisuuden takaamiseksi Rusutjärven leirikodin risteyskohtaan
3
kiinteistöpäällikkö anoo ELY-keskuskuselta, että se muuttaisi Hämeentie nro45
tie ajonopeuden 80km/h 60km/h Rusutjärventie liittymästä –Kolistinmenmäkeen
saakka ja samalla esittää risteyksen ohituskaistan rakentamista sisällettäväksi ELYkeskuksen suunnitteluhankelistalle suunnittelukaudelle 2018-2021.
_____________________________
Kn 162
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto vie asiassa tehdyt toimenpiteet kirkkovaltuustoon ja toteaa, että aloite
on tullut käsitellyksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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SAAMISTEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTA
Kn 163
Saamisia vuosilta 2009, 2010 ja 2014 on jäänyt kirjanpitoon seuraavasti:
2009
Kirkkotuvan salin käyttömaksu

40 €

2010
Hautauspalvelumaksu
Kirkkotuvan salin käyttömaksu
Rippileirimaksuja ja hissiliput

170 €
60 €
283 €

2014
Kirkkotuvan salin käyttömaksu
Jokelan kirkon salin käyttömaksu
Riihikallion srk-kodin käyttömaksu
Päiväkerhon kausimaksu
Hiihtolomaleirimaksu
Telttaleirimaksuja (3 kpl)

80 €
90 €
90 €
60 €
60 €
105 €

Perinnässä olleet saamiset yhteensä

1038 €

Em. laskuista on seurakunnasta lähetetty kolme maksukehotusta.
Sen jälkeen saamiset, ovat olleet OK Perintä Oy:n perittävänä, mutta perintä ei ole
tuottanut tulosta. OK Perintä Oy:ltä tulleen tiedon mukaan velallisten taloudellinen
tilanne on heikko, joten OK Perintä Oy suosittaa saatavien kirjaamista luottotappioiksi,
koska ulosmittaus ei kannata.
Saatavista on tullut luottotappiotodistukset OK Perintä Oy:ltä.
Saamisia vuosilta 2013 ja 2014
2013
Salibandyleirimaksu
Syyslomarippikoulumaksu

50 €
100 €

2014
Kellokosken srk-talon käyttömaksu
IP-kerhon kk-maksuja, kevät 2014
Muut saamiset yhteensä

140 €
270 €
560 €

Puhelimitse ja kirjeitse perittyjä maksuja. Sovittu maksuaikatauluja, jotka eivät ole
tuottaneet tulosta. Pyydetty maksuvapautusanomuksia, joita ei ole saatu.
Poistettavaksi esitetyt saamiset yhteensä:

1598 €
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Taloussihteerin
esitys
Päätös
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Kirkkoneuvosto päättää poistaa esitellyt 1.598 €:n saamiset vuosilta 2009-2014.

Esitys hyväksyttiin.

MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen seuraavaa
KESKUSTELUASIAT
df
Keskusteltiin uuden seurakuntakeskuksen tilanteesta tällä hetkellä.
SEURAAVAT KOKOUKSET
Syyskauden valtuuston kokous: 15.12. (Jokela)
Kevään 2016 neuvoston kokoukset: 12.1.(Lahela), 16.2.(Riha), 15.3.(Russa),
12.4.(Jokela), 10.5.,(Kellokoski) 7.6.
Kevään 2016 valtuuston kokoukset: 9.2. (Riihikallio) ja 24.5. (Jokela)
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi
pöytäkirjaan. Kirkkoneuvosto veisasi virren 7.

