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KOKOUKSEN AVAUS 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30, kirkkoherra piti alkuhartauden ja 
kirkkovaltuusto veisasi virren 50. 

 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  KJ 8:5,1-2:   
  Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston 
puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on 
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkko-
valtuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettä-
vä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. 

  KL 7:4,1-2:  
  Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on 

saapuvilla. 
 

Kirkkovaltuuston kokouksen 1/17 kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä 
Tuusulan pappilan ilmoitustaululla 24.1.2017 alkaen. Kokouskutsu esityslistoineen on 
lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 24.1.2017 sähköpostilla sekä 
postitse niille, jotka ovat halunneet esityslistan postin kautta.  

 
Suoritettiin nimenhuuto. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 
 
 
KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI KAUDEKSI 2017-2018 
Kv 1 
 
__________________ 
Kn 3 

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. KJ IV, 8, 2§ 
 

Puheenjohtajan 
esitys 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan vaalin. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimieliseksi. 
 

________________ 
Kv 1 
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Kirkkoneuvoston  
esitys 

Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin. 

 
Päätös: Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi kaudeksi 2017-2018 valittiin yksimielisesti Seppo 

Yli-Antola ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi valittiin kaudeksi 2017-2018 
yksimielisesti Satu Taiveaho. 

 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 
 
 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 

Leena Seppälä ja Tuula Salminen valittiin kokouksen Kv 1/17 pöytäkirjan tarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi. 

 
 
 
VAPAAEHTOISEN SEURAKUNTAYHTYMÄN PERUSTAMINEN KESKI-UUDELLEMAALLE 
Kv 2 
 
__________________ 
Kn 1 

Seurakuntien yhteistyö ja yhdistymiskeskustelut vapaaehtoiseksi seurakuntayhtymäksi ovat 
olleet Keski-Uudellamaalla jo pitempään käynnissä. Järvenpään, Keravan ja Tuusulan 
seurakuntien puheenjohtajiston kokouksissa (osallistujina kirkkovaltuustojen ja 
kirkkoneuvostojen puheenjohtajisto, kirkkoherrat ja talousjohtajat) 2011 päätettiin selvittää 
laajasti, mitä yhteistyötä seurakunnat voisivat vielä tehdä jo olemassa olevien 
yhteistyömuotojen lisäksi. Raportit valmistuivat 2012. Kun vuonna 2012 tuli tieto, että 
kirkkohallituksen asettama työryhmä on alkanut valmistella esitystä, että kaikkien 
seurakuntien tulisi kuulua jatkossa seurakuntayhtymiin (myöhemmin ns. Uusi 
seurakuntayhtymä 2015 -hanke), keskusteli puheenjohtajisto aiheesta ja esitti pienen 
työryhmän valitsemista valmistelemaan asiaa myös Järvenpään, Keravan ja Tuusulan 
seurakuntien osalta. Tämä esitys hyväksyttiin seurakuntien kirkkoneuvostoissa. Työryhmä 
aloitti toimintansa keräten pohjatietoa seurakuntien taloudesta, hautaustoimesta ja 
kiinteistötoimesta. 
 
Kuntarakenteen osalta valtioneuvoston asettama virkamiestyöryhmä antoi raporttinsa 
kuntarakenteesta ja ns. kuntakarttaharjoituksen 2011. Esityksen mukaan alueen kunnista 
Järvenpää, Kerava, Tuusula ja Nurmijärvi muodostaisivat jatkossa yhden kunnan. Kuntien 
liittyessä yhteen on myös seurakuntien muodostettava yhteinen seurakuntatalous. Silloin asia 
oli alustavasti esillä seurakunnissa ja myös sillä perusteella, että Järvenpäästä lähtöisin ollut 
kirkkovaltuustoaloite hautaustoimien laajemmasta yhteistyöstä ei toteutunut 2012.  
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Vuoden 2013 lopulla käynnistyi Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys (ns. 8-
pallohanke). Tämän hankkeen tiimoilta Keski-Uudenmaan kahdeksan kuntaa laativat laajan 
yhdistymisselvityksen vuosina 2014–2015. Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan alueella 
sijainneet yhdeksän seurakuntaa ryhtyivät myös valmistelemaan vastaavasti 
seurakuntayhtymäselvitystä alueella ns. Keski-Uudenmaan seurakuntarakenteen selvitystyö. 
Vuonna 2015 kunnat yksi kerrallaan irtisanoutuivat kuntien yhdistämishankkeesta Keski-
Uudellamaalla.  
 
Kirkolliskokous hylkäsi toukokuussa 2015 lakipakettiesityksen Uusi seurakuntayhtymämalli 
2015 –hankkeesta. Näiden hankkeiden kaaduttua, jotka olisivat pakottaneet alueen 
seurakunnat yhtymään, raukesi myös alueen seurakuntien hanke. Kuitenkin Keski-Uudenmaan 
seurakuntarakenteen selvitystyön ohjausryhmä päätti laaditun laajan raportin ehdotuksen 
mukaisesti:  

Pyytää seurakuntien/seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoilta päätökset 31.12.2015 
mennessä   

osallistumisesta neuvotteluihin, joiden tavoitteena on selvitystyöryhmän 
raporttien linjausten mukaisen seurakuntayhtymän perustaminen viimeistään 
1.1.2018 alkaen 

   mahdollisista erityiskysymyksistä, jotka tulee ottaa huomioon neuvotteluissa  
 
Lisäksi ohjausryhmä suositti kaikissa tapauksissa seurakuntia syventämään keskinäistä 
yhteistyötään ja etsimään keinoja luoda vapaaehtoisia rakenteellisia yhteistyön muotoja. 
 
Tähän vapaaehtoisen seurakuntayhtymän perustamiseen Keski-Uudenmaan 
seurakuntarakenteen selvitystyöraportin pohjalta vastasivat myönteisesti Järvenpään, Keravan 
ja Tuusulan seurakuntien kirkkovaltuustot. Myös Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuuston 
päätös tulkittiin seurakuntayhtymähankkeelle myönteiseksi.  
 
Seurakuntayhtymän perustamista vapaaehtoisuuden pohjalta ryhdyttiin uudelleen 
selvittämään Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien kesken selvitystyöryhmän raportin 
näkemyksen mukaiseen ns. väljän seurakuntayhtymämallin pohjalle, jossa seurakuntien 
toiminnallinen itsenäisyys säilyy mahdollisimman suurena.  
 
Nurmijärven seurakunnan kanssa käytiin keväällä 2016 erilliset neuvottelut seurakunnan 
tulosta mukaan seurakuntayhtymäselvitykseen mutta Nurmijärven seurakunta jättäytyi pois 
lähinnä heidän korkeamman tuloveroprosenttinsa takia, josta olisi seurakuntayhtymän 
toteutuessa aiheutunut heille voimakkaat talouden ja sitä kautta toiminnan sopeutustarpeet.  
 
Vapaaehtoisen seurakuntayhtymän perustamisselvityksen ohjausryhmään valittiin jokaisesta 
seurakunnasta kirkkoherra ja talousjohtaja sekä neljä (4) luottamushenkilöä. Ohjausryhmä on 
hyväksynyt hankkeelle prosessikaavion ja tarvittavat työryhmät ja alatyöryhmät, jotka ovat 
koostuneet seurakuntien viran- ja toimenhaltijoista sekä luottamushenkilöistä. 
 
Ohjausryhmä nimesi ainoana em. joukon ulkopuolisena Tapio Tähtisen hallintotyöryhmän 
puheenjohtajaksi. Hallintotyöryhmä on valmistellut ja koonnut esitykset ohjausryhmän 
käsiteltäväksi. Hallintotyöryhmä on tehnyt omaa valmistelua ja selvitystä asioista, ja lisäksi 
käyttänyt muiden työryhmien ja alatyöryhmien kokoamaa aineistoa ja niiden esityksiä. 
Hallintotyöryhmä ei ole hyväksynyt kaikkia muiden työryhmien esityksiä. Samoin ohjausryhmä 
ei ole hyväksynyt kaikkia hallintotyöryhmän esityksiä, mm. esitystä nimikilpailun 
järjestämisestä. 
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Kirkkolain 11 luvussa ovat seurakuntayhtymän perustamista, tehtäviä, omaisuutta ja 
velvoitteita, päätösvaltaa ja luottamustoimielimiä koskevat säännökset: 
 
KIRKKOLAKI 
11 LUKU Seurakuntayhtymä 
1 § Seurakuntayhtymän perustaminen  
Saman kunnan alueella olevien seurakuntien on muodostettava seurakuntayhtymä. Yhtymän 
voivat muodostaa myös kahden tai useamman kunnan alueella olevat seurakunnat. 
2 § Seurakuntayhtymän tehtävät  
Seurakuntayhtymän on hoidettava asiat, jotka koskevat seurakuntayhtymään kuuluvien 
seurakuntien kirkollisverotusta, kirkollisverojen ja muiden yhteisten tulojen jakoa seurakuntien 
kesken sekä kirkon keskusrahastoon ja kirkon eläkerahastoon suoritettavia maksuja ja 
talousarviota, rahatointa, kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja tilintarkastusta.  
Seurakuntayhtymän on lisäksi hoidettava seurakuntien henkilöstöasiat, jotka koskevat: 
1) palkan ja työnantajasuoritusten maksamista, työnantajailmoitusten tekemistä ja 
palkkakirjanpitoa; 
2) nimikirjanpitoa, jollei tässä laissa toisin säädetä; 
3) virka- ja työehtosopimusten tekemistä ja tulkintaa sekä paikallisesti toteutettavien 
palkantarkistusten tekemistä tai palkantarkistuksia koskevien esitysten tekemistä kirkon 
työmarkkinalaitokselle;  
4) luottamusmiestoimintaa, työsuojelua, työterveyshuoltoa sekä työnantajan ja työntekijöiden 
välistä yhteistoimintaa. 
Seurakuntayhtymä käyttää päätösvaltaa myös yksittäistä seurakuntaa koskevissa 
kirkkovaltuustolle kuuluvissa asioissa, jollei päätösvaltaa ole annettu 10 §:ssä säädetyllä 
tavalla seurakunnille. 
Seurakuntayhtymä päättää myös seurakuntien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta 
sekä seurakuntien kiinteästä omaisuudesta ja sen luovuttamisesta, jollei näitä asioita ole 
perussäännössä annettu seurakuntien hoidettavaksi. 
Seurakuntayhtymän päätettäväksi voidaan perussäännössä antaa myös muita hallintoon ja 
talouteen liittyviä asioita sekä siinä mainittuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä 
ja työmuotoja. 
3 § Omaisuuden ja velvoitteiden siirtyminen 
Seurakuntayhtymää perustettaessa seurakuntien varat ja velvoitteet siirtyvät 
seurakuntayhtymälle, jollei perussäännössä määrätä, että siinä mainittu omaisuus pysyy 
seurakunnan omistuksessa tai hallinnassa taikka seurakunta vastaa siinä mainitusta 
velvoitteesta. Siirtyvän omaisuuden saantokirjana on siitä laadittu perussääntöön liitettävä 
luettelo. 
4 § Perussääntö 
Seurakuntayhtymälle on hyväksyttävä perussääntö, jossa määrätään yhtymän hoidettavaksi 
annettavat tehtävät sekä annetaan muut määräykset, jotka ovat tarpeen yhtymän ja sen 
seurakuntien toimivallan osoittamiseksi. Kirkkovaltuustot päättävät seurakuntayhtymän 
muodostamisesta hyväksymällä perussäännön ja seurakuntayhtymälle siirtyvästä 
omaisuudesta tehdyn luettelon. Päätökset on alistettava kirkkohallituksen ratkaistavaksi. Jos 
seurakuntayhtymään liittyvät seurakunnat ovat tehneet omaisuuden siirtymistä koskevan 
sopimuksen, kirkkohallitus ei voi ilman erityisiä syitä poiketa sopimuksesta.  
Jolleivat seurakunnat ole päässeet yksimielisyyteen perussäännöstä ja omaisuuden 
siirtymisestä, tuomiokapituli määrää selvitysmiehen valmistamaan niitä koskevan ehdotuksen. 
Ehdotus ja kirkkovaltuustojen siitä antamat lausunnot on lähetettävä kirkkohallitukselle, jonka 
tulee, saatuaan tuomiokapitulin lausunnon, päättää seurakuntayhtymän muodostamisesta ja 
perussäännöstä sekä seurakuntayhtymälle siirtyvästä omaisuudesta. Tuomiokapituli voi 
muutoinkin määrätä selvitysmiehen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi. 
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5 §  Perussäännön muuttaminen ja yhtymän purkaminen tai lakkaaminen 
Perussäännön muuttamista tai vapaaehtoisesti muodostetun yhtymän purkamista koskevan 
päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja 
enemmän kuin puolet kaikista yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa. Jos 
perussäännön muutos koskee perussäännöllä määrättyjen verotulojen jakoperusteiden 
muuttamista seurakuntien kesken, omaisuuden siirtämistä seurakuntayhtymän ja seurakuntien 
välillä tai virkojen perustamista ja lakkauttamista koskevan päätösvallan siirtämistä 
seurakuntayhtymän ja seurakuntien välillä, perussäännön muutos on alistettava 
kirkkohallituksen ratkaistavaksi, jollei päätöstä ole tehty yksimielisesti. 
Jos seurakuntajakoa muutetaan siten, että kaikki samaan seurakuntayhtymään kuuluvat 
seurakunnat yhdistetään yhdeksi seurakunnaksi, seurakuntayhtymä lakkaa samasta 
ajankohdasta lukien. Seurakuntayhtymän varat ja velvoitteet siirtyvät tällöin yhdistetylle 
seurakunnalle. Siirtyvän omaisuuden saantokirjana on siitä laadittu kirkkohallituksen 
päätökseen liitettävä luettelo. 
Jos seurakuntayhtymän omaisuutta on jaettava perussäännön muuttamisen tai 
seurakuntayhtymän purkamisen johdosta eikä jaosta voida sopia, se on toimitettava 
noudattaen soveltuvin osin seurakuntajaon yhteydessä tapahtuvasta omaisuuden jaosta 
annettuja säännöksiä. 
6 § Päätösvalta 
Seurakuntayhtymän päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto, jollei toisin ole säädetty tai 
määrätty. 
7 § Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet 
Yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhtymään kuuluvien seurakuntien yhteenlasketusta 
väkiluvusta riippuen vähintään 21 ja enintään 91 jäsentä. Jäsenmäärästä säädetään 
tarkemmin kirkkojärjestyksessä. Yhteinen kirkkovaltuusto voi erityisestä syystä päättää 
vaalikaudeksi kerrallaan, että yhteisen kirkkovaltuuston jäsenmäärä on säädettyä pienempi 
pariton luku, kuitenkin vähintään 11 jäsentä.  
Jäsenten paikoista annetaan kullekin seurakunnalle ensin kaksi paikkaa tai, jos seurakuntia on 
enemmän kuin kaksikymmentä, yksi paikka. Muut paikat jaetaan seurakuntien väkilukujen 
suhteessa. Paikkojen jaon vahvistaa yhteinen kirkkovaltuusto kutakin vaalikautta varten.  
8 §  Yhteinen kirkkoneuvosto 
Seurakuntayhtymän toimeenpano- ja hallintoelimenä on yhteinen kirkkoneuvosto, joka johtaa 
myös 2 §:n 5 momentissa mainittuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja 
työmuotoja. Yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpanosta säädetään kirkkojärjestyksessä. 
9 § Seurakuntaneuvosto 
Seurakuntayhtymään kuuluvilla seurakunnilla on kullakin seurakuntaneuvosto. Se hoitaa ne 10 
luvun 1 §:ssä mainitut kirkkoneuvoston tehtävät, jotka eivät kuulu yhteiselle kirkkoneuvostolle, 
sekä muut seurakuntaneuvostolle tässä laissa osoitetut tai erikseen määrätyt tehtävät. 
Seurakuntaneuvosto hyväksyy itselleen ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin 
vahvistettavaksi. Seurakuntaneuvostoon sovelletaan myös, mitä kirkkoneuvostosta säädetään 
10 luvun 2 §:n 4 momentissa ja 3 §:n 2–4 momentissa sekä 4 ja 5 §:ssä. 
Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan 
seurakuntayhtymän talousarviossa seurakunnallista toimintaa varten, sekä käyttää 
seurakunnan omaisuuden omistamiseen ja hallintaan sekä sen tuottoon liittyvää päätösvaltaa. 
Seurakuntaneuvostossa on puheenjohtajana kirkkoherra ja vähintään 8 ja enintään 16 muuta 
jäsentä. Jäsenten luvusta säädetään kirkkojärjestyksessä seurakunnan väkiluvun perusteella. 
10 §  Päätösvallan siirtäminen 
Yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaa voidaan ohje- tai johtosäännöllä siirtää säännössä 
mainituissa asioissa yhteiselle kirkkoneuvostolle, sen jaostolle ja yhtymän johtokunnalle sekä 
yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä seurakuntaneuvostolle. Päätösvaltaa ei kuitenkaan saa 
siirtää 9 luvun 1 §:n 2 momentissa eikä tämän luvun 2 §:n 1 ja 2 momentissa mainituissa 
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asioissa lukuun ottamatta kiinteän omaisuuden luovuttamista ja viran perustamista ja 
lakkauttamista, joita koskevan päätösvallan siirtämisestä voidaan määrätä perussäännöllä 
edellä 2 §:n 4 momentin nojalla. 
Yhteisen kirkkoneuvoston päätösvallan siirtämisestä on vastaavasti voimassa, mitä 
kirkkoneuvoston päätösvallan siirtämisestä säädetään. 
11 § Toimielimiin sovellettavat säännökset 
Yhteiseen kirkkovaltuustoon, yhteiseen kirkkoneuvostoon ja seurakuntayhtymän johtokuntaan 
sekä asioiden käsittelyyn näissä toimielimissä sovelletaan, mitä vastaavasti kirkkovaltuustosta, 
kirkkoneuvostosta ja seurakunnan johtokunnasta sekä asioiden käsittelemisestä niissä 
säädetään tai määrätään, jollei tästä laista tai kirkkojärjestyksestä muuta johdu. 
Seurakuntaneuvoston käsitellessä sille uskottua yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaan 
muutoin kuuluvaa asiaa noudatetaan, mitä vastaavasti kirkkovaltuustosta ja asioiden 
käsittelemisestä siellä säädetään tai määrätään 
 
Seurakuntayhtymäselvityksen hallintotyöryhmä on valmistellut Keski-Uudenmaan seura-
kuntayhtymän perussäännöstä esityksen, joka on liitteenä no 1a. Yhtymästä käytetään nimeä 
Keski-Uudenmaan seurakuntayhtymä. Seurakuntayhtymän kotipaikka on Tuusula. 
 
1. Hallinnon ja talouden tehtävistä seurakuntayhtymälle annetaan kirkkolaissa säädettyjen 
tehtävien lisäksi: kirkonkirjojen pito ja arkistotoimi, kiinteistötoimi, hautaustoimi, tietohallinto 
ja tietoturvallisuus, leirikeskusten käytön järjestäminen ja valmiussuunnittelu. 
Seurakuntatyöstä yhtymälle annetaan tehtäväksi yhteinen viestintä ja seurakuntien viestinnän 
tukeminen, sairaalasielunhoito ja kehitysvammaistyö, perheneuvonta ja palveleva puhelin, 
muut seurakuntien yhteisillä päätöksillä seurakuntayhtymän vastuulle osoitettavat 
seurakuntatyön toiminnot ja muut seurakuntien yhteisillä päätöksillä seurakuntayhtymän 
vastuulle osoitettavat koulutus- ja kehittämistoiminnot. 
 
Perustettaessa seurakuntien varat ja velvoitteet eli omaisuus velvoitteineen (velat ja muut 
velvoitteet) siirtyvät seurakuntayhtymälle, lukuun ottamatta seurakuntien testamenteilla tai 
lahjoituksella saamaa omaisuutta. Seurakuntayhtymälle siirtyvä omaisuuden luettelo on 
liitteenä no 1b ja se liitetään perussääntöön. 
 
Seurakuntayhtymän tulonjakomallia laadittaessa on pyritty yksinkertaisuuteen ja selkeyteen. 
Ensimmäisen tulojakomallin pohjana on seurakuntien jäsenmäärä. Toinen tulonjakomalli ottaa 
huomioon myös kunnan asukasmäärään tulonjakoon vaikuttavana tekijänä. Siirtymäajaksi 
esitetään mahdollisuutta taata tietyn suuruiset seurakunta-työnresurssit. Tulonjakomallit ja 
siihen liittyvät laskelmat ovat liitteessä no 1c. 
 
Seurakuntayhtymän perustamisen päätös on tarkoitus tehdä kaksivaiheisesti.  Vuoden 2017 
ensimmäisessä kokouksessa kunkin seurakunnan kirkkovaltuusto päättää, onko 
perussääntöluonnos, siirtyvän omaisuuden luettelo (sopimus) ja tulonjakomalli hyväksyttävissä 
sellaisenaan vai tarvitaanko yksittäisistä asioista vielä seurakuntien välillä neuvotteluja. 
Seurakuntien kirkkovaltuustojen on tarkoitus vuoden toisessa kokouksessaan maalis-
huhtikuussa tehdä lopulliset päätökset asiasta. 
 
Mikäli yksikin kolmesta seurakunnasta päättää olla hyväksymättä seurakuntayhtymän 
perustamista, raukeaa seurakuntayhtymän selvittäminen ja perustaminen.  
 
Seurakuntayhtymän perustamisen aikataulun hallinnollinen prosessi ja toiminnallinen prosessi 
ovat esitettynä liitteessä no 1d. Kooste edellä mainituista asioista ja seurakuntayhtymän 
tavoitteista taustapohdintoineen löytyvät liitteestä no 1c. 
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  LIITE 1a  Keski-Uudenmaan seurakuntayhtymän perussääntö 
   LIITE 1b  Luettelot varoista ja veloista, kiinteästä omaisuudesta ja  
   muusta merkittävästä omaisuudesta 
  LIITE 1c  Tausta-aineisto/esittely, sis. tulonjakomallit 
  LIITE 1d  Yhtymähankkeen prosessiaikataulu 
 

Talousjohtajan 
esitys 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle ohjausryhmän laatiman esityksen perusteella, että 
kirkkovaltuusto päättää 
 
1. lausua kantanaan, että perussääntöluonnos, siirtyvän omaisuuden luettelo ja 
seurakunnan jäsenmäärään ja kunnan asukasmäärään perustuva tulonjakomalli 
määrittelemättä tässä vaiheessa prosenttiosuuksia, voidaan hyväksyä esitetyssä muodossa 
2. että seurakunnille taataan seurakuntayhtymää perustettaessa kolmeksi vuodeksi 
vähintään samat seurakuntatyön resurssit, kuin on ollut käytössä vuonna 2016 
3. määritellä tarvittaessa ne asiat, mitkä eivät ole sellaisenaan hyväksyttävissä esitetyssä 
muodossa 
 
Keskustelun kuluessa Lea Ahonen teki esityksen, että tulonjakomalliksi valitaan pelkästään 
seurakunnan jäsenmäärä. Ulla Rosenqvist kannatti esitystä. Puheenjohtaja antoi seuraavat 
äänestysohjeet: Pohjaesityksen kannalla olevat äänestävät Jaa ja vastaesityksen kannattajat ei. 
 

Ulla Rosenqvist Ei 
Markku Yli-Perttula Jaa 

  Lea Ahonen  Ei 
  Ilkka Ertimo   Jaa 
    Anni Helasvuo  - 

Leena Jäntti  Jaa 

Pekka Latva-Pukkila Jaa 

Lassi Lemmelä  Ei 

Jorma Sulander Jaa 

 

Äänestystulos: Jaa-ääniä 5, ei-ääniä 3, yksi tyhjä 
 
Päätös Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle ohjausryhmän laatiman esityksen perusteella, että 

kirkkovaltuusto päättää 
 1. lausua kantanaan, että perussääntöluonnos, siirtyvän omaisuuden luettelo ja 

seurakunnan jäsenmäärään ja kunnan asukasmäärään perustuva tulonjakomalli 
määrittelemättä tässä vaiheessa prosenttiosuuksia, voidaan hyväksyä esitetyssä muodossa 

 2. että seurakunnille taataan seurakuntayhtymää perustettaessa kolmeksi vuodeksi 
vähintään samat seurakuntatyön resurssit, kuin on ollut käytössä vuonna 2016 

 
_______________________ 
Kv 2 
 
Kirkkoneuvoston 
esitys 
 Kirkkovaltuusto päättä 

1. lausua kantanaan, että perussääntöluonnos, siirtyvän omaisuuden luettelo ja seurakunnan 
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jäsenmäärään ja kunnan asukasmäärään perustuva tulonjakomalli määrittelemättä tässä 
vaiheessa prosenttiosuuksia, voidaan hyväksyä esitetyssä muodossa 

2. että seurakunnille taataan seurakuntayhtymää perustettaessa kolmeksi vuodeksi vähintään 
samat seurakuntatyön resurssit, kuin on ollut käytössä vuonna 2016 

 
LIITE 1a  Keski-Uudenmaan seurakuntayhtymän perussääntö 
LIITE 1b  Luettelot varoista ja veloista, kiinteästä omaisuudesta ja muusta merkittävästä 

omaisuudesta 
LIITE 1c  Tausta-aineisto/esittely, sis. tulonjakomallit 
LIITE 1d  Yhtymähankkeen prosessiaikataulu 

 ___________________________________________________________________ 
 

Asian käsittelyn aluksi Tapio Tähtinen, Kari J. Hietala ja Pirjo-Riitta Pitkänen esittelivät 
seurakuntayhtymähankkeen sisältöä ja tarvetta. 

 
 Keskustelun kuluessa Lea Ahonen teki Leena Seppälän kannattamana ehdotuksen, että 

tulonjakomallissa huomioidaan vain seurakunnan jäsenmäärä. 
Puheenjohtaja antoi äänestysohjeen, jonka mukaan pohjaehdotus on JAA ja Lea 
Ahosen vastaehdotus EI. 

 
Äänestys 
 
Ahonen Lea  ei 
Airikka Jerry  JAA 
Aitlahti Kaisa  JAA 
Berg Kristiina  JAA 
Ertimo Ilkka  JAA 
Haglund Berit  JAA 
Hallia Tuula  EI 
Heikkilä Sakari  JAA 
Helasvuo Anni  JAA 

Jäntti Leena  JAA 

Keränen-Pantsu Raili poistui ennen äänestystä 

Kovalainen Mirka EI 

Kulmala Marja-Leena JAA 

Latva-Pukkila Pekka JAA 

Lehtimäki Aarne  JAA 

Lemmelä Lassi  EI 

Lindberg Juuso  JAA 

Malmlund Hans  JAA 

Meckelborg Markus  JAA 

Mäkinen Anne  JAA 

Pietilä-Virtanen Katja JAA 

Salminen Tuula  JAA 

Salonen Jussi  JAA 

Seppälä Leena  EI 

Seuna Soile  JAA 

Sulander Jorma  JAA 

Stenvall Raimo  poistui ennen äänestystä 
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Satu Taiveaho  JAA 

Turunen Päivi  JAA 

Välipakka Ulla  JAA 

Väyrynen Martti  JAA 

Yli-Antola Seppo  JAA 

Åvall Laura  JAA 

 
Äänestystulos JAA-ääniä 26, EI-ääniä 5. 
 
Päätös Esitys hyväksyttiin. 
 
 
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VAALIKAUDEKSI 2017-2018 
Kv 3 
 
_____________________ 
Kn 4    
   Kirkkolain 10 luku 2 §: 
 

 "Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston 
 toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa." 

 
Puheenjohtajan 
esitys  

 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston 
 varapuheenjohtajan vaalin. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

____________________ 
Kv 3 
 
Kirkkoneuvoston  
esitys  
 Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin 
 
Päätös Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi kaudeksi 2017-2018 valittiin yksimielisesti 

Markku Yli-Perttula. 
 
 
 
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI KAUDEKSI 2017 – 2018 
Kv 4 
 
________________________ 
 
Kn 5  
   Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1-3 §: 
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 "Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 9 jäsentä. 

 
Puheenjohtajan 
esitys   

 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten 
 vaalin ja sen jälkeen eri vaalilla valitsee jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 
 2017-2018. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
_______________________ 
Kv 4 
 
Kirkkoneuvoston 
esitys 
 Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston jäsenten vaalin ja sen jälkeen eri vaalilla valitsee 

jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2017-2018. 
 
Päätös Kirkkoneuvoston jäseniksi ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi kaudeksi 2017-2018 valittiin 

yksimielisesti seuraavat henkilöt: 
 
 Jäsen  Henkilökohtainen varajäsen  
 Outi Nuottimäki  Marja-Leena Kulmala 
 Leena Jäntti  Antti Piippo 
 Ilkka Ertimo  Aarne Lehtimäki 
 Pekka Latva-Pukkila Juuso Lindberg 
 Raili Keränen-Pantsu Katja Pietilä-Virtanen 
 Jorma Sulander  Tuula Salminen 
 Mirka Kovalainen  Lea Ahonen 
 Päivi Turunen  Leena Seppälä 
 Lassi Lemmelä  Martti Väyrynen 
 

 
 
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN HENKILÖKOHTAISEN VARAJÄSENEN VAALI KAUDEKSI 2017-
2018 
Kv 5 
 
_______________________ 
 
Kn 6  
   Kirkkolain 10:2-3:n mukaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle tulee valita 

 henkilökohtainen varajäsen. 
 
Puheenjohtajan 
esitys   
   Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa kirkkoneuvoston 

 varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vaalin vuosiksi 2017-2018. 
 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Kv 5 
 
Kirkkoneuvoston 
esitys 
 Kirkkovaltuusto toimittaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen 

vaalin vuosiksi 2017-2018. 
 
Päätös Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaudeksi 2017-

2018 valittiin yksimielisesti Marko Ceder. 
 
 
 
VALTUUSTOALOITTEET 

Valtuustoaloitteita ei ollut. 
 
ILMOITUSASIAT 
 Ilmoitusasioita ei ollut. 
 
 
KESKUSTELUASIAT 

Todettiin, että kotisivujen uudistus on onnistunut ja hienoa, että on tehty Paluu Tuusulaan 
–video. 
Ruotsinkielisellä työllä ei ole omaa kustannuspaikkaa nykyisessä budjetissa. Rahat on 
sijoitettu eri toimintamuotojen kustannuspaikoille. 
Lapsiperheille pitäisi olla pyhäkoulu messun aikana. 

 
 
KIRKKOVALTUUSTON JA KIRKKONEUVOSTON 2017 KOKOUKSET 
  

Kirkkovaltuuston kokoukset: 21.2., 28.3. (Rihasali), 23.5. (Rihasali). 
Kirkkoneuvoston kokoukset: 14.2. (Rihasali), 14.3. (kirkkotupa), 4.4. (Rihasali), 2.5. 
(Kirkkotupa), 6.6. (kirkkotupa). 

 
 
 
KOKOUKSEN PÄÄTÖS 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55 ja antoi valitusosoituksen liitettäväksi 
pöytäkirjaan. Valtuusto veisasi virren 552. 


