1
PÖYTÄKIRJA 9/16
8.11.2016

TUUSULAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 9/2016
aika

Tiistai 8.11.2016 klo 18:00-20.23

paikka

Riihikallion palvelukeskuksen Rihasali, Pellavamäentie 5, Tuusula

jäsenet

´

Ulla Rosenqvist
Markku Yli-Perttula
Ilkka Ertimo
Anni Helasvuo
Leena Jäntti
Pekka Latva-Pukkila
Lassi Lemmelä
Leena Seppälä
Ruut Sjöblom
Jorma Sulander

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
”
” poistui §:n 91 käsittelyn aikana klo 19.37
”
”
”
”
”
”

Lea Ahonen

jäsen

poissa

muut
osallistujat

poissa

Marjut Helske
Tuula Rasilainen

talousjohtaja
johtava tiedottaja (siht.)

Martti Napola
Satu Taiveaho
Seppo Yli-Antola

hallintosihteeri
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
kirkkovaltuuston puheenjohtaja

asiat §§ 71 - 96

__________________________________________________________________________
Ulla Rosenqvist
Tuula Rasilainen
puheenjohtaja
sihteeri
pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 8.11.2016

__________________________________________________________________________
Leena Jäntti
Pekka Latva-Pukkila

TUUSULAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

2
PÖYTÄKIRJA 9/16
8.11.2016

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoherra piti alkuhartauden Saarn 3:1-11 ja kirkkoneuvosto veisasi virren 146.
Puheenjohtaja avasi kokouksen, suoritti nimenhuudon sekä totesi kokouksen lailliseksi
ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Valittiin kokouksen 9/16 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Leena Jäntti ja
Pekka Latva-Pukkila.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

KARTANON ALUEEN KAAVAMUUTOSVAIHTOEHTOJEN ESITTELY JA VALINTA
Kn 71
Jokelan Kartano I -kaavan mukaiset, Tuusulan kunnan kanssa tehtävät, maanvaihdot ja
myynnit on toimitettu alistettavaksi Kirkkohallitukselle Tuomikapitulin kautta. Tässä
yhteydessä huomattu, että Tuusulan seurakunnan päätöksistä puuttuu kokonaan
maininta maan vaihdosta Järvenpään seurakunnan kanssa.
Päätös Kv 11 § on tehty esityksen mukaisesti, kuin toisena osapuolena olisi vain ja
ainoastaan Tuusulan kunta. Lopullisessa prosessissa kuitenkin tapahtuu kaksi erillistä
oikeustointa; maanvaihto Järvenpään seurakunnan kanssa ja toisena maan luovutus
osana maankäyttösopimuskorvausta Tuusulan kunnalle.
Maanvaihdot ja maanmyynti koskevat Pappila-tilaa Tuusulan Jokelassa, RN:o 7:61
(858-405-7-61)
Päätöksiä tulee korjata niin, että maan vaihto Tuusulan seurakunnan ja Järvenpään
seurakunnan kanssa näkyy päätöksessä. Myös Tuusulan kunnan kanssa tehtävään
kauppaan tulee muutoksia, sillä aiempi päätös perustui vaihtoehtoon, jossa Tuusulan
kunta ostaa myös, nyt Järvenpään seurakunnan maanvaihtoon liittyvät, määräalat.
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Tässä yhteydessä Järvenpään seurakunta luovuttaa Tuusulan seurakunnalle 2 erillistä
määräalaa täydentämään kahta kaavatonttia Tuusulan seurakunnan alueen
lounaisreunalla (liitekartalla 1A sinisellä). Toisaalta Tuusulan seurakunta luovuttaa
Järvenpään seurakunnalle Pertuntien varressa olevan Järvenpään seurakunnan
kaavatonttiin yhden määräalan (liitekartalla 1A oransilla). Lisäksi Tuusulan seurakunta
luovuttaa Tuusulan kunnalle osana maankäyttösopimuksen korvausta maata
liitekartan mukaisesti (liitekartalla 1C keltaisella).
1. Maan vaihto Järvenpään seurakunnan kanssa:
Tuusulan seurakunta saa Järvenpään seurakunnalta maanvaihtosopimusluonnoksen
mukaisesti:
Järvenpään seurakunnalta 182 m2
Järvenpään seurakunnalta 353 m2

saadaan yhteensä 535 m2 (arvo 26.420 €)
Järvenpään seurakunta saa Tuusulan seurakunnalta maanvaihtosopimusluonnoksen
mukaisesti:

luovutetaan yhteensä 554 m2 (arvo 34.299 €)
Maanvaihtokorvauksena Järvenpään seurakunta maksaa Tuusulan seurakunnalle
maanvaihtosopimuksen mukaisesti 7.879 €
2. Maan myynti Tuusulan kunnalle:
Tuusulan seurakunta luovuttaa Tuusulan kunnalle maata seuraavasti
Kaavaluonnoksen mukaiset tiealueet ja VL-9 puistoalueet, joihin sisältyy myös
eteläreunalla oleva Pappila-tilaan kuuluva erillinen VL-alue

luovutetaan yhteensä VL-9 aluetta n. 70.544 m2 ja katualueita

n. 7.206 m2

luovutetaan 1 kpl A-tontti Pertun tien varresta (rajautuu

Kappalaisen kaari-nimiseen tiehen)
Tuusulan seurakunta maksaa Tuusulan kunnalle kaavoituksesta, ja perusteena
käytetään kaava-alueen arvioituja kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia (sis. 12
%:n yleiskustannuslisä). Koko alueen kunnallistekniikan arvioidut kustannukset
yleiskustannuslisineen ovat 1.237.253 €, joista Tuusulan seurakunnan osuus on 40,8 %
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eli 504.799 €. Tästä osana maksua luovutetaan yllämainitut maa-alueet (arvo 347.313
€) ja rahana maksettava osuus on 157.486 €.
Tuusulan seurakunta on kirkkovaltuuston päätöksessä KV 11 § hyväksynyt
kaavaesityksistä vaihtoehdon VE2.
Maan vaihdot ja maan luovutukset tulee alistaa Kirkkohallituksen hyväksyttäviksi.
Liite 1A
Karttaliite maanvaihdosta Järvenpään Seurakunta/Tuusulan seurakunta
Liite 1B
Luonnos ”Sopimus alueiden vaihdosta” Järvenpään
Seurakunta/Tuusulan seurakunta
Liite 1C
Karttaliite maanluovutuksesta Tuusulan kunta/Tuusulan seurakunta
Liite 1D
Luonnos ”Maankäyttösopimus ja alueiden luovutusta koskeva
esisopimus” Tuusulan
kunta/Tuusulan seurakunta
Liite 2
Laskelma
________________
KARTANON ALUEEN KAAVAMUUTOSVAIHTOEHTOJEN ESITTELY JA VALINTA
Kv 11
_______________________
Kiint.jk § 11
Tuusulan seurakunnan ja Järvenpään seurakunnan maille Tuusulan Jokelassa Kartanon
alueelle on ollut jo pitkään vireillä kaavamuutos. Alueet on kunnan toimesta asetettu
rakentamiskieltoon. Kerran aiemmin kaavaluonnokset ovat olleet tälle alueelle esillä
(2008), mutta ne hylättiin maanomistajien vastustuksesta. Erimielisyyttä on ollut jo
alueen osayleiskaavan vahvistamisessa 2005. Tällöin, yhäkin voimassa olevan, vuonna
1970
vahvistetun
kaavan,
kerrostalovaltaisuutta
pyrittiin
muuttamaan
pientalovaltaiseksi.
5.6.2014 on osapuolten kesken allekirjoitettu sopimus asemakaavoituksen muutoksen
käynnistämiseksi. Asemakaavamuutos koskee seurakunnan omistamia Pappila Rno 7:61
–tilan maita Jokelassa.
Nyt uudet asemakaavaluonnokset (VE1 ja VE2) on esitelty sekä meille, että Järvenpään
seurakunnalle. Kokouksia on ollut useita ja niissä ovat olleet paikalla Markku Yli-Perttula,
Ilkka Ertimo ja Marjut Helske. Liitteenä olevassa laskelmassa on tämän hetken
neuvottelujen lopputuloksena esitelty lopulliset ehdotukset kaavoituskustannuksista:
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VE1 perustuu siihen, että seurakunta luovuttaa kunnalle loput Kartanon kaava-alueella
sijaitsevat, joko rakentamiskelvottomat tai puistoalueiksi suunnitellut maat. VE1 =
358.762 €
VE2 on muutoin sama kuin VE1, mutta lisäksi seurakunta luovuttaa kunnalle yhden Atontin (3 385 m2, jossa on rakennusoikeutta 1 354 kerros-m2) Pertuntien varresta. VE2
= 149.569 €
Karttaliitteissä (liitteet 1 ja 2) on vihreällä merkitty alueet, jotka Tuusulan kunta
luovuttaisi seurakunnalle ja keltaisella merkitty maa-alueet, jotka seurakunta
luovuttaisi Tuusulan kunnalle. Laadittavan maankäyttösopimuksen luonnokset ovat
liitteinä (VE1 ja
VE2).
Koska maankäyttösopimus (molemmat vaihtoehdot) koskee myös maanvaihtoa,
päätös asiasta kuuluu kirkkovaltuustolle, ja jonka päätös on alistettava
Kirkkohallitukselle.
Talousjohtajan esitys:
Kiinteistötoimen johtokunta
1)
käy yleiskeskustelun aiheesta
2)
päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle, että
esitellyistä vaihtoehdoista valitaan vaihtoehto 2 (VE2)
Päätös
Kiinteistötoimen johtokunta päättää esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle, että esitellyistä vaihtoehdoista valitaan vaihtoehto 2 (VE2).
______________________
Kn 31
(12.4.2016)
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1)
käy yleiskeskustelun aiheesta
2)
hyväksyy Jokelan Kartanon alueen kaavaehdotuksista vaihtoehdon VE2
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Karttaliite VE1
Karttaliite VE2
Maankäyttösopimusluonnokset VE1 ja VE2
Laskelmat VE1 ja VE2

Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
_______________________
Kn 49
(17.5.2016)
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Jokelan Kartanon alueen
kaavaehdotuksista vaihtoehdon VE2

Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
_________________________
Kv 11 § (2016)
Kirkkoneuvoston esitys
Kirkkovaltuusto hyväksyy Jokelan Kartanon alueen kaavaehdotuksista vaihtoehdon
VE2.
LIITE 2 a
LIITE 2 b
LIITE 2 c
LIITE 2 d

Karttaliite VE1
Karttaliite VE2
Maankäyttösopimusluonnokset VE1 ja VE2
Laskelmat VE1 ja VE2

Päätös
Jussi Salonen jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta. Esitys hyväksyttiin
yksimielisesti
______________________
Kn 71
Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto päättää esittää Kirkkovaltuustolle, että se muuttaa ja täydentää
päätöstään KV § 11 seuraavasti:
1. hyväksyy Jokelan Kartanon maankäyttösopimuksen vaihtoehdon VE2 yhteydessä
tehtävän maanvaihdon Järvenpään seurakunnan kanssa liitteenä olevan kartan (LIITE
1A) ja maanvaihtosopimusluonnoksen (LIITE 1B) mukaisesti
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2. hyväksyy Jokelan Kartanon maankäyttösopimuksen vaihtoehdon VE2 mukaisen
maan luovutuksen Tuusulan kunnalle osana maankäyttösopimuksen mukaista maksua
liitteenä olevan kartan (LIITE 1C) ja maankäyttösopimus- ja alueiden luovutusta
koskevan esisopimusluonnoksen
3. määrää maankäyttösopimuksen ja maanvaihto- ja alueiden luovutussopimusten
allekirjoittajaksi talousjohtaja Marjut Helskeen ja kirkkovaltuuston vpj Markku YliPerttulan
4. alistaa tämän pykälän Kirkkohallituksen hyväksyttäväksi
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

HAUTAUSMAIDEN KATSELMUS
Kn 72
Hautausmaan johtokunta on toteuttanut hautausmaiden katselmukset, ja tuo
pöytäkirjan kirkkoneuvostolle tiedoksi
LIITE 3
________________

Hautausmaiden katselmuksen pöytäkirja

Haut.jk. § 26
Hautausmaiden katselmus Tuusulan seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön mukaan:
16 § Hautausmaan katselmus
Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus
suoritetaan vuosittain. Hautausmaan katselmuksesta huolehtii Tuusulan seurakunnan
hautaustoimi. Hautausmaiden rakennusten katselmuksesta huolehtii Tuusulan seurakunnan
kiinteistötoimi. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta
vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Erityisesti
katselmuksessa todetaan,
1
2
3
4

onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa
noudatettu;
onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa;
onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti ja
onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen
määräysten mukaista.

Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja.
Ylipuutarhurin
esitys
Hautausmaatoimen johtokunta

8
PÖYTÄKIRJA 9/16
8.11.2016

TUUSULAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

1

suorittaa ohjesäännön mukaisen katselmuksen Tuusulan seurakunnan hautausmailla
seuraavan aikataulun mukaisesti
klo 9.00-9.45
klo 10.00-10.45
klo 11.00-11.45
klo 12.00-13.00
klo 13.15-13.45
klo 14.30-

Jokelan uurnalehto
Kellokosken hautausmaa
ruokailu, Härmän Rati
Paijalan hautausmaa
Kirkkopuisto
kokous, kirkkotupa

Katselmuksessa kiinnitetään erityistä huomiota hautojen kuntoon, hoitohautoihin ja niillä
suoritettuihin toimenpiteisiin sekä nurmipintaisten hautaosastojen ylläpitoon.
2

toteaa, onko:
1. hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa
noudatettu
2. hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa
3. onko yksityisiä hautoja kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti
4. onko seurakunnan huolehtimien hautojen hoito ollut sopimusten ja annettujen
määräysten mukaista

3

toteaa vuoden 2015 katselmuksessa saadut toimeksiannot ja kuulee selonteot niiden
toteuttamisesta ja listaa katselmuksessa havaitut toimenpiteitä vaativat asiat

3 vie katselmuspöytäkirjan tiedoksi kirkkoneuvostolle

Päätös

Hautausmaatoimen johtokunta
1

suoritti katselmuksen aikataulun mukaisesti

2

totesi, että
1. hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan käyttösuunnitelmaa on
noudatettu
2. hautakirjanpito on yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden kanssa
3. yksityisiä hautoja on kunnostettu ja hoidettu ohjesäännön mukaisesti
4. seurakunnan huolehtimien hautojen hoito on ollut sopimusten ja annettujen
määräysten mukaista

3

kirjasi seuraavat katselmuksessa todetut asiat
LIITE 1, hautausmaiden katselmuksessa todetut asiat

4

vie katselmuspöytäkirjan tiedoksi kirkkoneuvostolle

_______________
Kn 72
Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto toteaa katselmuspöytäkirjan saaduksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
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HOITAMATTOMINA KUULUTETUT HAUDAT (6.10.2015)
Kn 73
LIITE 4a, seurakunnan hallintaan siirtyvät hoitamattomat haudat Paijalan hautausmaalla
LIITE 4b, seurakunnan hallintaan siirtyvät hoitamattomat haudat Kellokosken hautausmaalla
___________________
Haut.jk. § 33
_______________________
HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KUULUTTAMINEN SYKSYLLÄ 2015
Kn 142
Haut.jk § 77
KL 17:5 HAUDAN HOITO
Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan
kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän
sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä on tiedotettava 24 luvun
11 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.
Tuusulan seurakunnan hautausmailla on kartoitettu ja merkitty vaaralliset hautakivet keväällä 2015.
Hautakiven vaarallisuudesta on ilmoitettu kirjeitse haudan haltijalle, jos hautakirjanpidossa on ollut
osoitetiedot saatavilla. Muussa tapauksessa asiasta on tiedotettu haudalle asetetulla
yhteydenottopyynnöllä. Osa haudoista on kunnostettu merkinnän jälkeen, mutta useita vaarallisia
hautakiviä on edelleen Paijalan (91 kpl) ja Kellokosken (77 kpl) hautausmailla. Kellokosken osalta
mukana on myös muutama yleisilmeeltään, ei hautakiven vaarallisuudesta johtuen, hoitamaton hauta.
LIITE 4a, Paijalan hautausmaan hoitamattomat haudat 2015
LIITE 4b, Kellokosken hautausmaan hoitamattomat haudat 2015
Ylipuutarhurin
esitys
Hautausmaatoimen johtokunta
1

käy yleiskeskustelun hautojen hoitamattomuudesta

2

esittää kirkkoneuvostolle listattujen hautojen kuuluttamista hoitamattomina

Päätös
esitys hyväksyttiin
______________________
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy Hautausmaantoimen johtokunnan esityksen liitteen mukaisten hautojen
kuuluttamisesta hoitamattomina.
LIITE 4a, Paijalan hautausmaan hoitamattomat haudat 2015
LIITE 4b, Kellokosken hautausmaan hoitamattomat haudat 2015
Päätös
Esitys hyväksyttiin
_______________________
Tuusulan seurakunnan hautausmailla on kirkkoneuvoston 6.10.2015 tekemällä päätöksellä
kuulutettu hoitamattomina haudat, joilla on todettu puutteita hautamuistomerkkien
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turvallisuudessa. Kuulutusmenettelyn tuloksena osa haudoista on kunnostettu, mutta Paijalan
hautausmaalla 72 hautaa ja Kellokosken hautausmaalla 60 hautaa on jäänyt vaille tarvittavia
toimenpiteitä.
Ylipuutarhurin
esitys

Hautausmaatoimen johtokunta
1

käy yleiskeskustelun

2

esittää kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi luettelon seurakunnan hallintaan siirrettävistä
haudoista, joita ei ole kunnostettu kuulutusmenettelystä huolimatta
LIITE 1a, seurakunnan hallintaan siirtyvät hoitamattomat haudat Paijalan hautausmaalla
LIITE 1b, seurakunnan hallintaan siirtyvät hoitamattomat haudat Kellokosken
hautausmaalla

3

esittää kirkkoneuvostolle, että kyseisiltä haudoilta poistetaan hautamuistomerkit ja että
hautoja voidaan luovuttaa uudelleenhautaukseen tarpeen mukaan vuoden 2019 alusta
lähtien

Päätös
esitys hyväksyttiin
______________________

Kn 73
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy
1. Hautaustoimen johtokunnan esittämän luettelon seurakunnan hallintaan
siirrettävistä haudoista, joita ei ole kunnostettu kuulutusmenettelystä huolimatta
2. että kyseisiltä haudoilta poistetaan hautamuistomerkit ja että hautoja voidaan
luovuttaa uudelleenhautaukseen tarpeen mukaan vuoden 2019 alusta lähtien
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KUULUTTAMINEN SYKSYLLÄ 2016
Kn 74
LIITE 5A Hoitamattomat haudat Paijala 2016
LIITE 5B Hoitamattomat haudat Kellokoski 2016
________________
Haut.jk § 34
KL 17:5 HAUDAN HOITO
Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden
haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle
tiedoksi. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä

TUUSULAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

11
PÖYTÄKIRJA 9/16
8.11.2016

on tiedotettava 24 luvun 11 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.
Tuusulan seurakunnan hautausmailla on kartoitettu ja merkitty vaaralliset hautakivet keväällä
2016. Hautakiven vaarallisuudesta on ilmoitettu kirjeitse haudan haltijalle, jos
hautakirjanpidossa on ollut osoitetiedot saatavilla. Muussa tapauksessa asiasta on tiedotettu
haudalle asetetulla yhteydenottopyynnöllä. Osa haudoista on kunnostettu merkinnän jälkeen,
mutta turvallisuudeltaan puutteellisia hautakiviä on edelleen Paijalan ja Kellokosken
hautausmailla.
Turvallisuusnäkökulman lisäksi kuulutuslistalla on mukana hautoja, joiden ylläpito on
seurannassa todettu puutteelliseksi.
LIITE 2a, Paijalan hautausmaan hoitamattomat haudat 2016
LIITE 2b, Kellokosken hautausmaan hoitamattomat haudat 2016
Ylipuutarhurin
esitys

Päätös

Hautausmaatoimen johtokunta
1

käy yleiskeskustelun hautojen hoitamattomuudesta

2

esittää kirkkoneuvostolle listattujen hautojen kuuluttamista hoitamattomina

esitys hyväksyttiin

________________
Kn 74
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteiden 5A ja 5B mukaiset haudat kuulutettaviksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOS KELLOKOSKEN HAUTAUSMAALLA
Kn 75
_______________
Haut.jk § 35
Kellokosken hautausmaan kivimuurin korjaukseen on vuodelle 2016 varattu 20 000 €
investointimääräraha.
Hautausmaatoimen johtokunta on linjannut korjaustyön toteutustavan, mutta työtä ei päästä
aloittamaan ennen kuin Museovirasto antaa lausunnon tehtävistä korjaustöistä. Museovirastoa
on kuultava, sillä yli 50 vuotta vanhat hautausmaiden rakennukset ja rakenteet kuten aidat ja
muurit kuuluvat suojelun piiriin. Jos Museovirasto toteaa, että korjaustyö ei aiheuta oleellisia
muutoksia, voidaan projektia viedä eteenpäin, mutta jos korjaustyössä katsotaan tapahtuvan
oleellisia muutoksia, on lupa projektille haettava Museoviraston lisäksi myös Kirkkohallitukselta.
Vuoden lähestyessä loppuaan on hyvin epätodennäköistä, että investointia saadaan toteutettua
kuluvan vuoden aikana.
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Vuoden 2017 investointeihin on Kellokosken hautausmaalle suunniteltu ajettavan
ruohonleikkurin vaihtoon 22 000 € investointimääräraha.
Ylipuutarhurin
esitys

Hautausmaatoimen johtokunta
1

käy yleiskeskustelun Kellokosken hautausmaan investoinneista

2

esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle investointimäärärahan muutoksen
vuodelle 2016 siten, että Kellokosken hautausmaan kivimuurin korjaukseen varattu
määräraha 20 000 € muutetaan määrärahaksi ajettavan ruohonleikkurin hankintaan
Kellokosken hautausmaalle

3

esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle vuoden 2017
investointimäärärahoihin kirjattavaksi Kellokosken hautausmaan kivimuurin korjaukseen
22 000 € ajettavan ruohonleikkurin hankinnan sijaan

Päätös
esitys hyväksyttiin
__________________

Kn 75
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se muuttaa 2016” Kellokosken
hautausmaan kivimuurin korjaus” investointimäärärahan käyttötarkoituksen
”Kellokosken ruokonleikkurin hankinta” –määrärahaksi. Investointimäärärahan
suuruus on 20 000 €
Kirkkoneuvosto toteaa, että investointimääräraha vuodelle 2017 käsitellään
talousarvion yhteydessä.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

MONA TIGERSTEDTIN SIVUTOIMILUPA
Kn 76
Mona Tigerstedt anoo sivutoimilupaa toimiakseen sijaisena Tuusulan kunnan
lastensuojelun vastaanotto- ja arviointiyksikössä. Tuntimäärä olisi enintään 20 h/kk.
Mona Tigerstedt toimii hautausmaatyöntekijänä ja on tällä hetkellä omasta
pyynnöstään osa-aikainen opintojensa vuoksi (työaika 81 %).
Ylipuutarhuri Marko Laakso puoltaa sivutoimilupaa.
LIITE 6
Talousjohtajan
esitys

Sivutoimilupahakemus
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Kirkkoneuvosto myöntää Mona Tigerstedtille sivutoimiluvan.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

TARJOUS HYRYLÄN KORTTELIN 8067 TONTISTA NO 2
Kn 77
Tarjous on tehty kerrostalotontista (AK-38, pinta-ala noin 1 764 m2) hintaan
1.242.500 €. Tontilla on rakennusoikeutta 3 550 kerrosneliömetriä, joten
kerrosneliömetrin laskennallinen hinta 350 €.
Kaupasta on käyty neuvotteluita ja keskusteltu Tuusulan kunnan kuntakehityksen ja
kaavoituksen kanssa. Kunnan mukaan AK- ja YK-tontit voidaan toteuttaa myös
erillisinä ja eriaikaisina, kunhan toimiva ratkaisu maanalaisille pysäköintitiloille ja
niihin johtaville ajoyhteyksille löytyy. Nykyisessä kaavassa ajoyhteys sekä YK- että AKtonttien pysäköintihalliin tapahtuu Hyryläntieltä erkanevan ajoluiskan kautta. Ostaja
ehdottaa ratkaisuksi sitä, että ajoyhteys ”Tätitaivaan” pysäköintihalliin toteutetaan
As Oy Upseerihovin pysäköintihallin kautta. Tämä on käytännössä helppo toteuttaa,
koska tähän mahdollisuuteen on sekä Tähtitaivaan että Upseerinhovin
pysäköintitilojen suunnittelussa varauduttu. Ehdotetun ajoyhteyden saaminen on
kirjattu ostajan toimesta ehdoksi kaupan toteutumiselle. Nykykaavan mukainen
ajoyhteys Tähtitaivaaseen tulee jäämään rasitteeksi YK-5 tontille.
Tarjottua hintaa voi parhaiten arvioida sekä asuinkerrostalojen rakennusoikeuden
kerrosneliömetrihinnan (350 € / kem) että tontin tai tonttien kokonaishintojen
pohjalta. Arvioinnissa voi käyttää keskustan alueella toteutuneita
asuinkerrostalotonttien kauppoja, kiinteistövälittäjien arvioita Seurakuntakeskuksen
vanhasta tontista ja ARA:n määrittämiä asuinrakennusten kerrosneliöhintoja.
Ainoa lähivuosina toteutunut asuinkerrostalon tonttikauppa ydinkeskustassa on As
Oy Upseerihovin tontti, jonka myyjinä olivat Tuusulan kunta ja Keski-Uudenmaan
Osuuspankki ja ostajana Riisula Rakennus Oy/As Oy Tuusulan Upseerinhovi. Kauppa
tehtiin helmikuussa 2012 ja siinä rakennusoikeuden neliöhinta, jonka pohjalta
kokonaishinta määrittyi, oli 269 € / kem. Tuusulan kunta ja seurakunta pyysivät
kahdelta kiinteistövälittäjältä hinta-arviota vanhan seukkarin tonteista. Hintaarvioista korkeimmassa AK-38 tontin hinnaksi määritettiin 1.000.000 € +/-10% .YK-5
tontin hinnaksi määriteltiin (perustuen yleisten tilojen rakentamiseen) 600 000 €.
Tonttien yhteishinta olisi tällöin max 1,7 m€.
ARA:n määrittämä hintataso Tuusulan keskustassa on vapaarahoitteisille asunnoille
on 281€/ kem.
Edellisen perusteella voidaan todeta, että As Oy Keravan Nurmipuiston tarjoama
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hinta seurakunnan omistamasta AK-38 tontista on kilpailukykyinen.
Tontin myyntipäätös on alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
LIITE 7A
LIITE 7B

Ostotarjous liitteineen
Kartta

Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto
1. käy yleiskeskustelun aiheesta
2. päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy AsOy Keravan Nurmipuiston
tekemän ostotarjouksen Hyrylän keskustan korttelin 8067 tontista no 2, hinnan
1.242.500 €
3. päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se alistaa 2. kohdassa tekemänsä
päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
4. päättää esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan
perusteeltaan. Kauppakirjaan sallitaan tehdä tarvittavat täydennykset ja
muutokset.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

IRTISANOUTUMINEN / EMÄNTÄ TUULA OINONEN
Kn 78
Emäntä Tuula Oinonen on lähettänyt 26.9.2016 kirkkoneuvostolle
irtisanoutumisilmoituksen 1.1.2017 alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi.
Hän on vuosilomalla 22.11.2016 alkaen eläkkeelle siirtymiseen asti.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto myöntää eron Tuula Oinoselle emännän virasta 1.1.2017 alkaen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSOPIMUSSUHDE/EMÄNTÄ ANITTA MÄKIKANGAS
Kn 79
Tuusulan seurakunnassa on tällä hetkellä kolme (3) emäntää, joista yksi jää eläkkeelle
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1.1.2017.
Seurakunnassa on kesken neuvottelut Järvenpään ja Keravan kanssa muodostettavasta
seurakuntayhtymästä. Tästä syystä emännän tehtävää ei täytetä vielä pysyvästi, vaan
selvitetään millainen emäntätilanne on koko mahdollisen yhtymän alueella.
Jokelan emännän tilalle esitetään palkattavaksi määräaikainen pääemäntä, jolloin
emännillä olisi oman alansa ammattihenkilö esimiehenä, ja joka samalla toimisi Jokelan
emäntänä. Talousjohtaja on käynyt neuvotteluita Keravan seurakunnan emännän
Anitta Mäkikankaan ja hänen esimiehensä kanssa, ja on päädytty siihen, että
Mäkikangas on hakenut ja saanut virkavapaata omasta työstään vuoden 2017 loppuun.
Hän on toiminut aiemmin Keravan seurakunnan seurakuntaemäntänä ja
viimeisimmäksi vs. ylivahtimestarina.
Koska määräaikainen työsuhde kestää kauemmin kuin vuoden, siitä päättää
kirkkoneuvosto.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. päättää palkata määräaikaiseen pääemännän työsuhteeseen ajalle 1.11.2016 –
31.12.2017 Anitta Mäkikankaan, joka hoitaa myös ruokatalouden hallinnolliset
tehtävät, ja jonka sijoituspaikka on Jokela
2. toteaa, että perusteena määräaikaiselle työsuhteelle ovat keskeneräiset
seurakuntayhtymäneuvottelut
3. päättää, että pääemännän palkka määritellään vaativuusryhmän 601 mukaisesti
ja on 2.641,14 €
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

LASTENOHJAAJA PIRKKO KETOSEN IRTISANOUTUMINEN
Kn 80
Lastenohjaaja Pirkko Ketonen on jättänyt 6.10.2016 irtisanoutumisen lastenohjaajan
työsuhteesta vanhuuseläkkeelle siirtymisen varten 1.2.2017 alkaen.
Johtavan varhaiskasvatuksen
ohjaajan esitys
Kirkkoneuvosto myöntää Pirkko Ketoselle eron lastenohjaajan työsuhteesta eläkkeelle
siirtymistä varten 1.2. 2017
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Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

LASTENOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAISEN OSA-AIKASEN TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN
Kn 81
Ann-Marie Hagman on ollut lastenohjaajan sijaisena Kellokosken koululaisten
iltapäiväkerhossa ja perhekerhossa 29.2. 2016 alkaen.
Krista Niemeläinen on siirtynyt koululaisten iltapäiväkerhosta päiväkerhoon ja jatkaa
siellä eläkkeelle jäävän Pirkko Ketosen tilalla.
Näinollen koululaisten iltapäiväkerhossa on työntekijätarve. Lisäksi ko. tehtävään
kuuluu myös perhekerho- ja perhemuskarityötä.
Ann-Marie Hagman on halukas jatkamaan tehtävässä siten, että hän tekisi töitä 34
viikkotuntia (89%).

Johtavan varhaiskasvatusohjaajan esitys
Kirkkoneuvosto
1. toteaa työntekijätarpeen Kellokosken iltapäiväkerhossa ja perhetyössä
2. palkkaa Ann-Marie Hagmannin vakinaiseen lastenohjaajan toimeen 1.1.2017
alkaen
3. toteaa, että tehtäväpalkka on TVR 402 (1942,15€, josta 89% =1728,51€)
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

LASTENOHJAAJAN OPPISOPIMUSTYÖSUHTEEN MUUTTAMINEN MÄÄRÄAIKAISEKSI
TYÖSUHTEEKSI
Kn 82
Johanna Pajuniemi on ollut varhaiskasvatuksessa oppisopimustyösuhteessa 2.9.2014
alkaen suorittaakseen Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon, joka on lastenohjaajan
tehtävään valmistava tutkinto. Johanna Pajuniemi tuli työhön eläkkeelle jääneen
työntekijän tilalle.
Johanna Pajuniemi valmistuu lastenohjaajaksi joulukuussa ja olisi halukas jatkamaan
lastenohjaajan tehtävässä.
Johanna Pajuniemi työskentelee Kellokoskella koululaisten iltapäiväkerhossa ja
avoimessa perhemuskarissa.
Johtavan varhaiskasvatusohjaajan esitys

TUUSULAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

17
PÖYTÄKIRJA 9/16
8.11.2016

Kirkkoneuvosto
1. toteaa työntekijätarpeen keväälle 2017.
2. palkkaa Johanna Pajuniemen määräaikaiseen lastenohjaajan toimeen 1.1. – 30.6.
2017. Mahdollinen jatko tarkistetaan keväällä, kun sekä Mattilan seurakuntakodin
tilanne ja uuden seurakuntakeskuksen työntekijätarve varmistuu.
3. toteaa, että tehtäväpalkka on 402 (1942.15€).
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

JOHTAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VALINTA
Kn 83
Hakemus:
”Haemme johtavaa diakoniatyöntekijää esimieheksi seitsemän hengen diakoniatiimiin.
Toivomme saavamme uudistusmielisen, energisen ja seurakuntatyöstä innostuneen
henkilön, jonka toimenkuvaan kuuluu muun muassa oman työalan budjetointi,
suunnittelu ja kehittäminen osana seurakunnan toiminnallista työtä. Viran hoitoon
sisältyy lisäksi käytännön diakoniatyötä.
Kelpoisuusvaatimuksena on piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto.
Virka täytetään 1.1.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.”
Hakemuksia tuli kaikkiaan 11. Kaikilla hakijoilla oli piispainkokouksen hyväksymä
diakonian virkatutkinto.
Hakijoista kutsuttiin haastatteluun viisi henkilöä; Jari Huhtasalo, Mirja Jalo, Soila
Mäkinen, Jaana Rannikko ja Kirsi Salonen. LIITE 8
Kirkkoneuvoston valitsemaan haastatteluryhmään kuuluivat kirkkoherra Ulla
Rosenqvist, kirkkoneuvoston vpj Markku Yli-Perttula ja diakoniatyöalaryhmän
kirkkoneuvoton edustaja Leena Jäntti.
Haastattelutilanteessa yksi hakijoista erottui selvästi joukosta. Hänellä oli hakijoista
selvästi vahvin johtamiskokemus ja haastattelun perusteella hän tuntui sopivimmalta
tehtävään.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. käy yleiskeskustelun
2. valitsee johtavan diakoniatyöntekijän virkaan 1.1.2017 alkaen Jaana Rannikon.
3. päättää valita 1. varalle Soila Mäkisen ja 2. varalle Jari Huhtasalon
4. viran palkkaus on TVR 601 (2641,14 €)
5. virassa on 6 kuukauden koeaika
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Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

TUUSULAN KUNNAN LAPSI- JA PERHEASIAINNEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA KAUDELLE
1.6.2017-31.12.2018
Kn 84
Tuusulan lapsi- ja perheasiainneuvosto on kunnan alueella toimiva lasten ja
lapsiperheiden asioiden yhteistyöelin. Neuvosto edistää tuusulalaisten lasten ja
lapsiperheiden hyvinvoinnin toteutumista.
Kunnanhallitus nimeää lapsi- ja perheasiainneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi
ajaksi yhdeksän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvostoon valitaan
neljä vanhempien edustajaa eri puolella kuntaa toimivien koulujen
vanhempainyhdistysten nimeämistä ehdokkaista sekä varajäsenet, kaksi edustajaa
lapsi- ja nuorisojärjestöjen ehdottamista henkilöistä sekä varajäsenet, yksi Tuusulan
seurakunnan nimeämä edustaja sekä hänelle varajäsen ja kaksi Tuusulan
nuorisovaltuuston nimeämää edustajaa sekä heille varajäsenet. Kunnanhallitus nimeää
lapsi- ja perheasiainneuvostoon puhevaltaisen edustajansa. Lapsi- ja
perheasiainneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lapsi- ja perheasiainneuvoston sihteerinä toimii Tuusulan kunnan
asiantuntijaviranhaltija.
Pyydämme Tuusulan seurakuntaa nimeämään jäsenehdokkaan ja varaehdokkaan lapsija perheasiainneuvostoon toimikaudelle 1.6.2017 – 31.12.2018.
Puheenjohtajan
esitys
Tuusulan seurakunta nimeää Lapsi-ja perheasiainneuvostoon toimikaudelle 1.6.2017–
31.12.2018 jäsenehdokkaaksi Katja Manninen-Abbouchin ja varaehdokkaaksi Anu
Lampun.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

TAIDETOIMIKUNNAN JÄSENTEN NIMEÄMINEN TUIJA REINIKAISEN JA KRISTIINA TORPAN TILALLE
Kn 85
Taidetoimikunnan säännöissä sanotaan:
Kirkkoneuvosto valitsee taidetoimikunnan jäsenet toimikaudekseen
Kirkkoneuvosto nimeää taidetoimikunnan puheenjohtajan ja hänen lisäkseen kaksi
jäsentä. Kirkkoherra nimeää toimikuntaan henkilökunnan edustajan toimikunnan
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sihteeriksi. Jäsenten ei tarvitse olla kirkkoneuvoston jäseniä. Jäsenten ja
henkilökunnan edustajien valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota heidän
asiantuntemukseensa, kiinnostukseensa ja valmiuteensa ottaa kantaa seurakunnan
taidehankintoihin. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Toimikunta voi käyttää apunaan valitsemiaan asiantuntijoita. Kirkkoherralla ja
talousjohtajalla on oikeus osallistua toimikunnan kokouksiin.
Kirkkoneuvosto valitsi (PK 2/15) puheenjohtajan sekä kaksi jäsentä toimikaudelle
2015–2016. Kirkkoherra nimesi henkilökunnan edustajaksi seurakuntapastori Eliisa
Winbergin, joka toimii toimikunnan sihteerinä.
Taidetoimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt (PK 2/15):
Tuija Reinikainen (pj)
Leena Jäntti
jäsen
Kristiina Torppa jäsen
Eliisa Winberg henkilökunnan edustaja
Kristiina Torpan poismenon ja Tuija Reinikaisen paikkakunnalta muuton vuoksi heidän
tilalleen valitaan uudet jäsenet kaudelle 2015–2016.
Helmikuussa 2017 uusi kirkkoneuvosto valitsee uuden taidetoimikunnan.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto valitsee taidetoimikuntaan kaksi jäsentä edellä olevien tilalle, joista
toinen on Klaus Winqvist.
Päätös

Kirkkoneuvosto valitsi jäseniksi Klaus Winqvistin ja Aino Keppon.

LUPA RIPPIKOULUN KÄYMISEKSI 14-VUOTIAANA
Kn 86
Saija Vuorio anoo, että hänen 2003 syntynyt lapsensa Kirsikka Vuorio saa luvan
rippikoulun käymiseen vuonna 2017, eli vuotta normaalia aiemmin. Hän on käynyt
koulua vuotta vanhemman (2002) ikäluokan kanssa, josta hänen kaveripiirinsä
koostuu, joten olisi luontevaa käydä myös rippikoulu samassa ryhmässä.
Puheenjohtajan
esitys
Kirsikka Vuoriolle myönnetään oikeus rippikoulun käymiseksi 14-vuotiaana.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
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ITSENÄISYYSPÄIVÄN SEPPELEENLASKIJAT
Kn 87
Itsenäisyyspäivänä 6.12. Tuusulan kirkossa on juhlajumalanpalvelus klo 10, jonka
yhteydessä Tuusulan kunta ja Tuusulan seurakunta laskevat yhteisseppeleen
kirkkopuiston sankarihaudalle ja nimikirjalle sekä Paijalan hautausmaalle
vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkille ja Terijoen sankarivainajien
muistomerkille.
Kellokosken sankaristillä pidetään hartaus klo 10.30 ja seurakunta laskee
yhteisseppeleen kunnan kanssa. Jokelan uurnalehdossa on hartaus klo 9.00.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto nimeää edustajat itsenäisyyspäivän seppeleenlaskuun seuraavasti:
Tuusulan kirkkopuistoon ja Paijalan hautausmaalle kirkkoherra ja kirkkoneuvoston
valitsema henkilö, Kellokosken sankariristille Jaakko Kytölä ja Jokelan uurnalehtoon
Martti Väyrynen.
Päätös

Seppeleenlaskijoiksi kirkkopuistoon ja Paijalan hautausmaalle nimettiin Ulla Rosenqvist
ja Leena Jäntti.

YHTEISVASTUUKERÄYKSEN 2017 OMAN SEURAKUNNAN OSUUDEN KOHDENTAMINEN
Kn 88
Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 23.3.2016 kokouksessaan 2/2016 seuraavaa:
1. Yhteisvastuukeräyksen kansainvälisen diakonian tiedotukselliseksi kohdealueeksi
valittiin Lähi-itä ja siellä esimerkkikohteeksi: Lähi-idän nuorten tulevaisuus ja toivo.
Muita vuoden 2017 Yhteisvastuuvaroin rahoitettavia Kirkon Ulkomaanavun
maaohjelmia ovat: Haiti, Keski-Afrikan tasavalta, Myanmar ja Uganda.
2. Yhteisvastuukeräyksen 2017 kotimaiseksi erityiskohteeksi päätettiin valita neljä
järjestöä: Rikosuhripäivystys, Monika-Naiset liitto ry, Pro-tukipiste sekä
Pakolaisneuvonta ry. Järjestöjen yhteistoimihanke on Harmaan eri sävyt, jossa avun
kohteena ovat ihmiskaupan uhrit.
Yhteisvastuukeräyksen 2017 tuotto jaetaan vuoden 2016 keräyksen mukaisesti:
· Keräävä seurakunta 10 %
· Kansainvälisen diakonian kohteet 60 %
· Kotimainen erityiskohde 20 %
· Kirkon diakoniarahasto 10 %
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Johtavan diakonianviranhaltijan
esitys:
Kirkkoneuvosto päättää kohdentaa YV-keräyksen 2017 oman seurakunnan osuuden
seuraavasti:
Oman seurakunnan osuus keräystuotosta (10 %) käytetään seurakunnan alueelle
muuttavien maahanmuuttajien kohtaamiseen, kokonaisvaltaiseen kotouttamiseen
sekä heidän kotouttamistaan tukevien vapaaehtoisten kouluttamiseen yhteistyössä
Tuusulan kunnan ja paikallisten yhdistysten, kuten SPR:n ja MLL:n kanssa.
1. Tuusulan seurakunta kouluttaa vapaaehtoistoimijoita maahanmuuttajien
kohtaamiseen.
2. Tuusulan seurakunta järjestää maahanmuuttajille kotouttavaa toimintaa
esimerkiksi perhekahvilan yhteistyössä Suomen punaisen ristin ja Mannerheimin
lastensuojeluliiton kanssa.
3. Tuusulan seurakunta järjestää Tuusulaan muuttaville maahanmuuttajille
tutustumisretken Tuusulan kirkkoihin ja Tuusulan kulttuurihistoriaan sekä toteuttaa
teemajumalanpalveluksen, johon kutsutaan erityisesti paikkakunnalle muuttaneita
ihmisiä
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

AVUSTUSTEN JAKO ANJA MATTILAN TESTAMENTTIRAHASTOSTA 2016
Kn 89
Anja Mattilan testamenttirahaston hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti on haku
julistettu auki ajanjaksolla 2.9. - 31.9.2016. Hakuilmoitus on julkaistu Keski-Uusimaalehdessä sekä seurakunnan internetsivuilla. Avustushakemuksia ei tullut yhtään
kappaletta.
__________________________
TESTAMENTTILAHJOITUS
Kn 93 (kokous 5/2015)
Talousjohtajan ehdotus
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Anja Mattilan testamenttilahjoituksen käytettäväksi
seuraavasti
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1) Kirkkoneuvosto julkaisee avustusten hakuilmoituksen kerran vuodessa,
syyskuussa, paikallisessa lehdessä ja omilla internetsivuillaan, ja haku on auki 30
päivää. Hakemukset käsittelevät kirkkoherra ja talousjohtaja, ja esitys tuodaan
kirkkoneuvoston päätettäväksi.
2) Hakukelpoisia ovat todistettavasti näkövammaiset henkilöt, jotka ovat olleet
yhtäjaksoisesti kaksi vuotta Tuusulan seurakunnan jäseniä
3) Avustus on tarkoitettu näkövammaisen arjen toimintojen helpottamiseksi. Näitä
ovat mm. apulaitteet, avustajat, opaskoirat, kodin muutostyöt, erikoishoidot ja
operaatiot, joita jokin muu taho ei korvaa. Silmälasien hankinta ei kuulu
avustuksen käyttötarkoitukseksi.
4) Haettava avustus on vuosittain 30.000 €, josta mahdollisuus on saada avustusta
enimmillään 10.000 € / henkilö.
5) Kirkkoneuvosto voi vuosittain jakaa ko. summan useammalle kuin 3 henkilölle,
harkintansa mukaan. Koko summaa ei kuitenkaan tarvitse jakaa vuosittain. Mikäli
summasta jää jokin osa jakamatta, se jää alkuperäiseen pääomaan.
6) Sama henkilö voi saada avustusta korkeintaan joka toinen vuosi.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

_________________________
Kn 89
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto toteaa, että yhtään hakemusta ei tullut, joten testamenttiavustuksia ei
jaeta vuonna 2016.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

TUKIMAKSUN MAKSAMATTA JÄTTÄMINEN KIRKON MEDIASÄÄTIÖLLE
Kn 90
Kirkon mediasäätiö on 24 evankelis-luterilaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän
sekä kirkkohallituksen vuonna 2005 perustama säätiö. Tuusulan seurakunta on kirkon
mediasäätiön perustajajäsen. Tuusulan seurakunnan edustajana Kirkon mediasäätiön
valtuuskunnassa kaudella 2014-2016 on Markku Yli-Perttula.
Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
arvoperustalta lähtien tukea ja edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien
ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa.
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Tuusulan seurakunta on maksanut Kirkon mediasäätiölle tukimaksua vuosittain
0,17€/jäsen. Vuoden 2017 tiedotuksen talousarvio rakennettiin -1% budjetilla ja siihen
oli varattu 4900 € Kirkon mediasäätiön tukimaksuun. Kun talousarviota jouduttiin vielä
uudestaan tiukentamaan, jouduttiin miettimään, mistä on mahdollista kiristää
toiminnan kärsimättä. Tästä syystä on päädytty esittämään, että Kirkon mediasäätiön
tukimaksu jätetään vuonna 2017 suorittamatta.
Johtavan tiedottajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää, että taloudellisesta tilanteesta johtuen Tuusulan seurakunta
jättää toimintavuoden 2017 tukimaksun suorittamatta.
Keskustelun kuluessa Markku Yli-Perttula teki vastaesityksen, että jäsenmaksu
maksetaan. Leena Jäntti kannatti esitystä.
Puheenjohtaja antoi seuraavat äänestysohjeet: pohjaesitys on JAA ja Markku YliPerttulan esitys EI.
Äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti:
Ulla Rosenqvist
Markku Yli-Perttula
Ilkka Ertimo
Anni Helasvuo
Leena Jäntti
Pekka Latva-Pukkila
Lassi Lemmelä
Leena Seppälä
Ruut Sjöblom
Jorma Sulander
Päätös

JAA
EI
EI
JAA
EI
EI
JAA
EI
EI
EI

Kirkkoneuvosto päätti maksaa Kirkon mediasäätiölle vuoden 2017 tukimaksun
0,17€/jäsen.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017
Kn 91
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1.

kuulee talousjohtajan ja kirkkoherran esittelyt ja käy yleiskeskustelun
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2.
3.
4.
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käy suunnitelman läpi työaloittain
päättää muutoksista, lisäyksistä ja tarkennuksista
hyväksyy Tuusulan seurakunnan vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman ja
vie sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

LIITE 9 – Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

PUHEENJOHTAJAN VALINTA ALUENEUVOSTON VAALEIHIN KELLOKOSKELLE
Kn 92
Seurakuntakokouksen puheenjohtajana alueneuvoston vaalissa toimii kirkkoneuvoston
edustaja. Kellokosken alueneuvostossa kirkkoneuvoston edustajana on Anni Helasvuo
ja hän on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan kokoukseen.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto valitsee Kellokosken seurakuntakokoukseen puheenjohtajan.
Päätös

Kellokosken seurakuntakokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Sulander.

LEENA SEPPÄLÄN ALOITE
Kn 93
Leena Seppälä on jättänyt aloitteen 27.1.2015 kirkkovaltuustolle. Aloitteessaan Leena
Seppälä pyytää seurakuntaa selvittämään löytyisikö Hyrylän keskustasta vuokrattavia
kokoustiloja hengellisen toiminnan järjestämiseksi keskustan alueelle. Aloite on jäänyt
virallisesti käsittelemättä ja avoimeksi, vaikka asiaa on muissa yhteyksissä käsitelty.
Tuusulan seurakunta menetti puretun seurakuntakeskuksen myötä Hyrylän
keskustassa sijaitsevat kokoontumistilansa. Tämä on ollut ongelma niin
seurakuntalaisille, kuin seurakunnan työntekijöillekin. Hallinto on hajasijoitettuna
ympäri Tuusulaa seurakunnan omiin tiloihin. Tämä on ollut aikoinaan erittäin
kustannustehokas päätös, sillä seurakunta ei ole joutunut maksamaan vuokria
ulkopuolisista tiloista useita vuosia kestävän hajasijoituksensa aikana. Erityisesti nyt,
kun talous on todella tiukalla, tämän päätöksen arvo entisestään korostuu.
Kun vuoden 2015 keväällä valtuusto päätti ryhtyä neuvottelemaan varuskunnan
alueella sijaitsevasta silloisesta Fincentin rakennuskokonaisuudesta, valtuustossa
keskusteltiin myös väliaikaisten tilojen vuokraamisesta Hyrylän keskustan alueella.
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Tuolloin keskustelussa todettiin, että seurakunnalla ei ole varoja vuokrata ulkopuolisia
tiloja. Jo silloin talous näytti tiukalta, ja uusi hankittava rakennuskokonaisuus tulisi
viemään seurakunnan talouden entistä tiukemmalle. Tästä ei kuitenkaan tehty
minkäänlaista pöytäkirjamerkintää. Näin ollen oikea tulkinta on, että Leena Seppälä
aloitetta ei ole asianmukaisesti käsitelty.
Näin jälkikäteen syksyllä 2016 on selvitetty, millaisia tiloja Hyrylästä löytyy. Tarjonta
sopiviin tiloihin on kiinteistöpäällikön mukaan valitettavan huono. Sen lisäksi
seurakunnalla ei nykyisessä tilanteessa ole varaa lisätä minkäänlaisia menoja.
Toivomme, että seurakuntalaiset jaksavat odottaa uuden seurakuntakeskuksemme
valmistumista Hyrylään. Tämän hetken arvio on, että uudet tilat ovat valmiit käyttöön
vuoden 2017 syksyllä.
Tuusulan seurakunnan taidetoimikunnan tekemässä aloitteessa ehdotettiin
katupappilan/kohtaamispaikan perustamista Hyrylään. Tämä aloite on toteutettu
PopUp – kahvilan muodossa, joka on avoinna torstaisin Aunelassa aivan Hyrylän
keskustassa ainakin 22.12.2017 asti. ”Kahvilassa” on aina paikalla pappi ja lisäksi
muitakin seurakunnan työntekijöitä. Paikalle odotetaan tulijoita kaikista ikäryhmistä ja
myös lapsille on tilassa pientä puuhastelua. Merkittävää on, että seurakunta saa
Aunelan tilat käyttöönsä veloituksetta.
PopUp kahvilan avulla on saatu aikaan Leena Seppälän aloitteessaan ehdottamaa
hengellistä toimintaa Hyrylän keskustaan. Tällaisenaan se ehkä vain osittain vastaa
Leena Seppälä aloitteessaan esittämää toimintaa, mutta on parasta, mitä seurakunta
pystyy nykyresursseillaan tarjoamaan.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. Toteaa, ettei ole taloudellisesti mahdollista, että seurakunta vuokraisi
toiminnoilleen tiloja Hyrylän keskustasta
2. Esittää kirkkovaltuustolle, että Leena Seppälän aloite on tullut käsitellyksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VALINTA
Kn 94
_________________________
UUDEN KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN VALINNAN VALMISTELU
Kn 70 (18.10.2016)
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Kiinteistöpäällikön virka on laitettu hakuun 27.9.2016 ja hakuaika päättyy 18.10.2016.
Hakijoiden haastatteluja varten on perustettava valintaryhmä, jossa ovat edustettuina
kiinteistötoimen johtokunta sekä kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Ryhmä käy läpi
seurakuntaan määräaikaan mennessä tulleet hakemukset, valitsee haastateltavat ja
suorittaa haastattelut, sekä tekee valintaehdotukset kirkkoneuvostolle.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää perustaa uuden kiinteistöpäällikön valintaa valmistelevan
työryhmän, johon kuuluvat kiinteistötoimikunnan puheenjohtaja, kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja ja talousjohtaja.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
________________________
Kn 94
Määräpäivään mennessä saapui 18 kpl hakemuksia kiinteistöpäällikön virkaan. Näistä
työryhmä (Helske, Ertimo, Yli-Perttula) erotteli ensin kelpoiset hakijat (tutkinto ja ev.lut
kirkon konfirmoitu jäsen), ja sen jälkeen valitsi näistä viisi henkilöä haastateltavaksi.
Palkkatoive oli lähes läpi hakijajoukon huomattavasti enemmän, kuin työryhmä pystyi
tarjoamaan.
Valintaan haastateltavaksi kutsuun vaikutti, tutkinnon lisäksi, sopiva ja laaja-alainen
työkokemus sekä esimiehenä toimiminen. Haastattelut käytiin 26.10.2016.
Haastatteluun valittiin
rakennusinsinööri Ari Rantamaa
rakennusmestari Jari Paavilainen
yhdyskuntatekniikan insinööri Petri Inkinen
konetekniikan insinööri Ari Pajusalo
talotekniikan insinööri AMK Pasi Syvänen
Näistä ylivoimaisesti laajin ja monipuolisin työkokemus on Ari Rantamaalla.
Työkokemus vastaa paljolti seurakunnan kiinteistöpäällikön työtehtäviä.
Työryhmä esittää, että uudeksi kiinteistöpäälliköksi valitaan rakennusinsinööri Ari
Rantamaa Helsingistä.

Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää
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3.
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valita kiinteistöpäälliköksi rakennusinsinööri Ari Rantamaan
määrätä kiinteistöpäällikön palkka vaativuusryhmään 602 / 3.500 €/kk ja kuuden
kuukauden koeajan
että mikäli Ari Rantamaa ei ota virkaa vastaan, se laitetaan uudelleen hakuun

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LAUSUNTOPYYNTÖ PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN TULEVISTA
HENKILÖRESURSSEISTA
Kn 95
Perheneuvoja Maria Ukkonen on pyytänyt eroa perheneuvojan virastaan 1.4.2017
alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymistä varten. Maria Ukkonen on ollut osa-aikaeläkkeellä
(52 %) 1.10.2013 alkaen ja hänellä on ollut sijainen hoitamassa osa-aikaeläkkeen osaa
virasta.
Perheneuvoja Leena Tapanainen on puolestaan hakenut siirtymistä
osatyökyvyttömyyseläkkeelle (57 % työaika) 1.1.2017 alkaen. Perheneuvonnan työn
jatkuvuuden kannalta on perusteltua täyttää tämä sijaisuus määräaikaisesti 1.1.–
31.5.2017 ja tehdä jatkon kannalta pysyvämmät ratkaisut kun lausunnot eri osapuolilta
on saatu.
Talousarvion 2016 perusteluissa sivulla 15 linjataan, että vapautuvien virkojen ja
toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvien/johtosääntöjen
sekä toimintojen organisoinnin muutostarpeita. Kaikkiin avautuviin vakituisiin tehtäviin
haetaan täyttölupaa kirkkoneuvostolta.
Perheneuvonnan virkojen tai pidempiaikaisten osa-aikaisuuksien täyttämistä koskien
on kysytty lausuntoa Keravan ja Tuusulan seurakunnilta sekä PNK:n
neuvottelukunnalta.
PNK:n henkilöstökuluissa ei ole tehty leikkauksia viime vuosien aikana kun lähes
kaikissa muissa työmuodoissa tukitoimissa on tehty leikkauksia henkilöstökuluihin.
Perheneuvojan viran vuosikustannukset ovat 55 700 € sivukuluineen.
Perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja Anssi Tietäväisen lausunto viran ja osaaikaisuuden täyttämistä koskien on liitteenä. Oheismateriaalina PNK:n viimeisimmän
asiakaspalautekyselyn tulokset sekä PNK:n perustoimintokuvaus.
Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti
1) pyytää lausunnon PNK:ssa 1.4.2017 avautuvan viran sekä osa-aikaisuuden
(43 %) täyttötarpeesta ja perusteluista Tuusulan ja Keravan seurakuntien
kirkkoneuvostoilta sekä PNK:n neuvottelukunnalta marraskuun 2016 loppuun
mennessä.
2) että perheneuvojan viran osa-aikaisuus (43 %) täytetään 1.1.–31.5.2017,
mikäli esittelytekstissä mainittu osatyökyvyttömyyseläke (57 %) toteutuu
1.1.2017 alkaen.
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LIITE 10a PNK:n johtaja Anssi Tietäväisen lausunto
LIITE 10b PNK:n asiakapalautekyselyn tulokset
LIITE 10c Perheasiain neuvottelukeskuksen perustoimintokuvaus
Puheenjohtajan
esitys
Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvosto tukee Järvenpään seurakunnan päätöstä, että
perheneuvojan viran osa-aikaisuus (43 %) täytetään 1.1.–31.5.2017, mikäli
esittelytekstissä mainittu osatyökyvyttömyyseläke (57 %) toteutuu 1.1.2017 alkaen.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄ HENRI LATTUSEN TYÖNIMIKKEEN VAIHTAMINEN JA PALKAN
TARKISTAMINEN
Kn 96
Henri Lattusen työnimike on kiinteistötöntekijä, ja työpisteenä Lahela. Hän hoitaa
kiinteistössä siivous- ja järjestelytehtävät sekä suntiotehtävät. Hän on toiminut suntiona
Lahelan lisäksi muissa pisteissä aina tarvittaessa. Työparina hänellä on ollut Riihikallion
emäntä-vahtimestari. Henri Lattusella on suntion pätevyys.
Kiinteistöpäällikön vaihtumisen yhteydessä on työtehtäviä osin suunniteltu uusiksi.
Henri Lattusen suostumusta on kysytty työvuorosuunnittelun tekemiseen. Tähän
kuuluu, sekä suntioiden, että kiinteistötyöntekijöiden työvuorojen yhteensovittaminen
ja suunnittelu. Työvuorot kuitenkin lopullisesti hyväksyisi kiinteistöpäällikkö.
Tämä vaatii Katrina-ohjelmiston työvuorosuunnittelun oppimisen, ja Henrille varataan
tähän opastus.
Henri Lattusen nimike vaihdetaan suntioksi, ja työtehtävien laajentamisen perusteella
hänen palkkaansa tarkistetaan.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. päättää muuttaa Henri Lattusen työnimikkeen suntioksi
2. päättää, että Henri Lattusen peruspalkka on 1.11.2016 alkaen vaativuusryhmän
401 mukainen, 1.950 €/kk.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUT ASIAT
Muita asioita ei ollut.
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:
Viranhaltijapäätökset poissaoloista 7/2016
Päätöksen tekijä talousjohtaja Marjut Helske
VHP Nro.

Syy

143/2016 – 147/2016
148/2016 – 150/2016
151/2016 – 159/2016
160/2016

Sairausloma
Työvapaa
Sairausloma
Palkallinen työvapaa

Päätöksen tekijä kirkkoherra Ulla Rosenqvist
VHP Nro.
118/2016
119/2016 – 120/2016
121/2016
122/2016 – 125/2016
126/2016
127/2016 – 128/2016
129/2016
130/2016
131/2016
132/2016-137/2016
138/2016
Kirkkohallituksen yleiskirjeet

Syy
Sairausloman keskeytys
Sairausloma
Työvapaa
Sairausloma
Perhevapaa
Sairausloma
Perhevapaa
Sairausloma
työvapaa
Sairausloma
Tilapäinen hoitovapaa

14/2016 Vuoden 2017 talousarvion valmistelun perusteita (pdf)
14/2016 liite Valtionrahoituksen jako seurakuntatalouksille v 2017 (xlsx)
13/2016 Vuoden 2017 kirkkokolehdit (pdf)
13/2016 liite Vuoden 2017 kirkkokolehdit (docx)

Pekka Latva-Pukila toi terveiset Viljandista Paavalin seurakunnan 150-vuotisjuhlasta.
KESKUSTELUASIAT
Keskusteluasioita ei ollut.
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SEURAAVAT KOKOUKSET
Syksyn 2016 neuvoston kokoukset: 13.12.
Syksyn 2016 valtuuston kokoukset: 22.11.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi
pöytäkirjaan. Kirkkoneuvosto veisasi virren 552.

