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TUUSULAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 1/2019
aika

tiistai 15.1.2019 klo 18:00-

paikka

Seurakuntakeskus, Helmi, Rykmentintie 34, Tuusula

jäsenet

Ulla Rosenqvist
Markku Yli-Perttula
Ilkka Ertimo
Leena Jäntti
Raili Keränen-Pantsu
Katja Pietilä Virtanen
Mirka Kovalainen
Pekka Latva-Pukkila
Lassi Lemmelä
Outi Nuottimäki
Jorma Sulander
Päivi Turunen

muut osallistujat
Seppo Yli-Antola
Satu Taiveaho
Marjut Helske
Mikke Mäki
Tuula Rasilainen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
varajäsen
jäsen
”
”
”
”
”

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja
hallintosihteeri, sihteeri
johtava tiedottaja

asiat 1-4 §

__________________________________________________________________________________
Ulla Rosenqvist
Mikke Mäki
puheenjohtaja
sihteeri
pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 15.1.2019
__________________________________________________________________________________
Ilkka Ertimo
Leena Jäntti
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoherra pitää alkuhartauden ja kirkkoneuvosto veisaa virren. Puheenjohtaja avaa
kokouksen, suorittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Valitaan kokouksen 1/19 pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Vuorossa ovat Ilkka Ertimo ja
Leena Jäntti

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esityslista esitetään työjärjestykseksi.
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KASTETILAISUUKSIEN TILAVUOKRAT
Kn 1
Kirkon tulevaisuusselonteon 2018 julkaisussa ”Kirkon kasvatus vuonna 2030” käsitellään
kastetta ja sen tulevaisuutta kirkossamme. Katri Vappula, yksi julkaisun kirjoittajista
painottaa sitä, miten kirkon tulisi poistaa kaikki mahdolliset esteet kasteelle tulemiselle.
Vappula pohtii julkaisussa mm. vaikuttaako kummien määrä siihen, kun perheet miettivät
lapsen kasteelle tuomista. Kummien osalta Vappula jatkaa teologista pohdintaa siitä, kuinka
tärkeää on se, onko lapsella yksi vai useampi kummi.
Edellä oleva teksti on alustusta kysymykselle, mitä Tuusulan seurakunta voi tehdä
poistaakseen esteitä kasteelle tulemiselle. Yksi este saattaa olla seurakunnan tilojen vuokrien
hinnat. Viime vuonna 2018 tilojen vuokrista tulot olivat yhteensä 6730 euroa.
Tuusulan rovastikunnan kaikissa seurakunnissa Mäntsälän ja Tuusulan seurakuntaa lukuun
ottamatta kastetilat ovat olleet jo vuosia ilmaisia oman seurakunnan jäsenille.
Jo hyväksytyssä budjetissa kastetilojen vuokratuotot on hyväksytty vuodelle 2019
Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että se päättää, että oman seurakunnan jäseniltä ei
peritä vuokraa seurakunnan eri toimisteissä pidettävistä kastejuhlista.
HENKILÖSTÖASIA
Kn 2
LASTENOHJAAJIEN ESIMIEHEN VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI
Kn 3
Lastenohjaajien esimiehen virka tulee täyttää mahdollisimman nopeasti. Virkanimikettä
tullaan vielä tarkentamaan.
Kirkkoneuvoston tulee nimetä haastatteluryhmä, joka tekee esityksen kirkkoneuvostolle
uudesta lastenohjaajien esimiehen virasta. Esitys tuodaan lopullisessa muodossa pöydälle,
koska viran tehtävännimikkeen tarkistus tuomiokapitulin lakimieheltä on vielä kesken.
Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto
1. julistaa lastenohjaajien esimiehen viran haettavaksi siten, että hakuaika on 21.1. –
10.2.2019
2. toteaa, että virkaan soveltuu varhaiskasvatuksen ohjaajan, sosionomin (AMK),
lastentarhanopettajan tai vastaava koulutus. Seurakunnallinen koulutus katsotaan
eduksi. Virkaan valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.
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3. toteaa, että viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaan tehtäväpalkan
ollessa 2 670,19 €.
4. toteaa, että viran tehtävänkuvaus määräytyy uuden organisaatiomallin mukaan, jossa
johtaminen on jaettu kahden esimiehen kesken. Viranhaltijan erityisenä vastuualueena
on varhaiskasvatus.
5. nimeää haastattelutyöryhmään kirkkoherra Ulla Rosenqvistin, kasvatuksen työalajohtaja
Elisa Varkemaan ja kirkkoneuvoston edustajan.
ANN-MARIE HAGMANIN IRTISANOUTUMINEN
Kn 4
Lastenohjaaja Ann-Marie Hagman on irtisanoutunut työstään. Ann-Marie Hagman on
toimittanut irtisanoutumisen 12.11.2018. Irtisanoutuminen tuotiin kirkkoneuvostolle tiedoksi
edellisessä kokouksessa 11.12.2018 (Kn 12/18), jossa 138 §:ssä käsiteltiin varhaiskasvatuksen
henkilöstömuutoksia. Pykälän käsittelyn yhteydessä jäi puuttumaan Hagmanin kirkkoherralle
osoittama irtisanoutuminen, joka tuodaan tiedoksi kirkkoneuvostolle kokouksessa 1/19.
Pykälässä ilmeni, että Ann-Marie Hagmanin työpanos hoidetaan kevään 2019 ajan tämän
hetkisellä henkilöstöresurssilla.

________________________

Kn 12/18 138 §

Lastenohjaaja Ann-Marie Hagman irtisanoutui vakituisesta lastenohjaajan tehtävästään
12.11.2018 ja lastenohjaaja Jessi Pulkkinen jatkaa perhevapaataan kevään 2019 ajan.
Lastenohjaaja Jessi Pulkkisen sijaiseksi on palkattu Riikka Rantalainen, jonka määräaikainen
työsopimus on päättymässä 21.12.2018.
…
Lastenohjaaja Ann-Marie Hagman työpanos hoidetaan kevään 2019 ajan tämän hetkisellä
henkilöstöresurssilla. Päiväkerhoryhmien pienentyminen on vähentänyt niihin kohdistuvaa
henkilöstötarvetta. Päiväkerhoryhmiä yhdistetään, jolloin henkilöstöresurssia vapautuu
muuhun toimintaan ja kerhoryhmistä tulee paremmin lasten kehitystä tukevia. Liian pienet
kerhoryhmät eivät mahdollista ryhmätyötaitojen omaksumista, leikkien, pelien ja liikunnan
mahdollisuuksia. Syksyn 2019 osalta tilanne on vielä avoin, kun päiväkerhoilmoittautumisista
ja lapsimääristä ei ole vielä tietoa. Varaisin kuitenkin option työsuhteen täyttämiseen, mikäli
se on mahdollista.

________________________

Kn 4

Liite 2

Ann-Marie Hagmanin irtisanoutuminen

Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto merkitsee Ann-Marie Hagmanin irtisanoutumisen tiedoksi.
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MUUT ASIAT
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:
-

PNK:n palautekyselyn yhteenvedon
PNK:n asiakastyön modulimäärät vuonna 2018
Verotuloseuranta 12/2018
Kirkkohallituksen kuukausiraportti

KESKUSTELUASIAT
SEURAAVAT KOKOUKSET
Kirkkoneuvosto: 5.2., 12.3., 2.4., 7.5., 4.6.
Kirkkovaltuusto: 29.1., 21.5., 24.9., 26.11.
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi pöytäkirjaan.
Kirkkoneuvosto veisaa virren

