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TUUSULAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/2018
aika

tiistai 16.10.2018 klo 18.00-19.50

paikka

Seurakuntakeskus, Helmi, Rykmentintie 34, Tuusula

jäsenet

Ulla Rosenqvist
Markku Yli-Perttula
Ilkka Ertimo
Leena Jäntti
Raili Keränen-Pantsu
Mirka Kovalainen
Lea Ahonen
Pekka Latva-Pukkila
Juuso Lindberg
Lassi Lemmelä
Outi Nuottimäki
Marja-Leena Kulmala
Jorma Sulander
Päivi Turunen

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
varajäsen
jäsen
varajäsen
jäsen (saapui klo 18.40 § 105 aikana)
”
varajäsen
jäsen (saapui klo 18.40 § 105 aikana)
”

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja
vs. hallintosihteeri, sihteeri
johtava tiedottaja
vapaaehtoistyön koordinaattori, § 100

asiat §§ 100 - 116

__________________________________________________________________________________
Ulla Rosenqvist
Mikke Mäki
puheenjohtaja
sihteeri
pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 16.10.2018
__________________________________________________________________________________
Ilkka Ertimo
Leena Jäntti
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoherra piti alkuhartauden ja kirkkoneuvosto veisasi virren 426. Puheenjohtaja avasi
kokouksen klo 18.00, suoritti nimenhuudon sekä totesi kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Ilkka Ertimo ja Leena Jäntti valittiin kokouksen 10/18 pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

TUUSULAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

3
PÖYTÄKIRJA 10/18
16.10.2018

HÄVIKKIRUOKAJAKELUN JATKAMINEN PYSYVÄNÄ TOIMINTANA
Kn 100
Kaupoista ja ravintoloista saatavaa hävikkiruokaa on jaettu Tuusulassa 1.10.2017 alkaen.
Jakelu on aloitettu kokeiluna, johon on saatu hankerahaa Espoon Hiippakunnalta 25.000€.
Kokeilun tuloksena hävikkiruoasta on apua saanut noin 500 hlöä/viikko. Ruokaa on jaettu
yhteistyökumppaneiden kautta eripuolille Tuusulaa ja sitä ovat saaneet mm. vähävaraiset
eläkeläiset, mielenterveyskuntoutujat, lastensuojelun asiakkaat, jälkihuoltonuoret,
päihdekuntoutujat, työttömät ja diakoniset asiakasperheet. Lisäksi ruoan ympärille on
kokoontunut ihmisiä laittamaan ruokaa ja syömään yhdessä. Hanke on lisännyt osallisuutta,
lievittänyt köyhyyttä ja vahvistanut yhteistyökumppaniverkostoa.
Pysyvä toiminta tarvitsee rahaa noin 45.000 € / vuosi. Sisältäen palkkakustannukset
sivukuluineen, auton leasing-vuokrat, polttoaineet ja muut toimintakulut.
Tällä hetkellä jakeluun on palkattuna yksi henkilö 80% työsuhteeseen sekä hänen apunaan
toimii kuntoutuksessa oleva henkilö. Hävikkijakelun kasvuun on paineita ja mahdollisuuksia.
Palkatun työntekijän tulisi olla 100% työsuhteessa. Lisäksi hävikkijakelu voitaisiin ottaa osaksi
tukipalveluja, jolloin jakelun työntekijä voi hoitaa myös seurakunnan sisäiset
ruokakuljetukset, joka vähentää kustannuksia kiinteistöhallinnolta sekä säästää aikaa.
Hävikkiruoan ympärille voidaan kehittää lisää toimintaa, jonka merkitys seurakunnalle
osallistavana yhteisönä on suuri.
Jos jakelusta saadaan pysyvää toimintaa, on mahdollista ja tarkoituksen mukaista pyrkiä
saamaan Tuusulan kunta sekä Keravan kaupunki ja seurakunta mukaan myös toiminnan
rahoittajina.
Palvelun johtavan viranhaltijan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. puoltaa, että hävikkijakelun kustannukset sisällytetään 2019 vuoden talousarvioon ja
jakelusta tehdään osa seurakunnan pysyvää toimintaa.
2. päättää, että mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion, hävikkijakeluun palkataan
Vesa Valkealahti 100% työajalla vakituiseen työsuhteeseen 1.1.2019 alkaen
vaativuusryhmän 401 (1892,17 €) mukaan ja työpaikkana toimii Seurakuntakeskus.

Vapaaehtoistyön koordinaattori Raita Koski esitteli hävikkiruokajakelun toimintaa, jonka
aikana neuvoston jäsenillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, HUHTALA
Kn 101
Tuusulan seurakunnalla on Jokelan Pertussa myynnissä omakotitalotontteja (AO-tontti).
Tonteille on kirkkovaltuusto määritellyt kiinteät hinnat kokouksessaan 1/2018 § 3.
Juha ja Raija Huhtala ovat jättäneet ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen kortteli 6727
tontista no 3 (954 m2 / 286 k-m2 / € 47.700,00). Rekisterinumero on 858-22-6727-3
Kauppahinnasta maksetaan 10 % varausmaksu kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen, ja joka
on osa kauppahintaa. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan, kun kirkkohallitus on hyväksynyt
kiinteistökaupan ja kauppakirja allekirjoitetaan. Mikäli kauppa perutaan ostajan toimesta, jää
varausmaksu myyjälle.
Varausmaksu, 4.770 €, laskutetaan ostajilta kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen.
Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuuston päätöksen alistamista
kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Liite 1a
Liite 1b
Liite 1c

Ostotarjous ja karttaliite/ Huhtala
Kartta Kartanon alueesta
Jokelan tonttien hinnasto Kv 1/2018 § 3

Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto
1. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy jokelalaisten Juha Huhtalan ja Raija Huhtalan
jättämän ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6727 AO-tontista no 3 (858-226727-3), kirkkovaltuuston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 47.700 €
2. valtuuttaa talousjohtaja Marjut Helskeen valmistelemaan kauppaan liittyvän
kauppakirjan ja allekirjoittamaan sen yhdessä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan tai
kirkkoherran kanssa
3. esittää, että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, RUUTINEN JA PIHLAJA
Kn 102
Tuusulan seurakunnalla on Jokelan Pertussa myynnissä omakotitalotontteja (AO-tontti).
Tonteille on kirkkovaltuusto määritellyt kiinteät hinnat kokouksessaan 1/2018 § 3.
Henri Ruutinen ja Minna-Marja Pihlaja ovat jättäneet ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen
kortteli 6727 tontista no 6 (954 m2 / 286 k-m2 / € 47.700,00). Rekisterinumero on 858-226727-6
Kauppahinnasta maksetaan 10 % varausmaksu kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen, ja joka
on osa kauppahintaa. Loppuosa kauppahinnasta maksetaan, kun kirkkohallitus on hyväksynyt
kiinteistökaupan ja kauppakirja allekirjoitetaan. Mikäli kauppa perutaan ostajan toimesta, jää
varausmaksu myyjälle.
Varausmaksu, 4.770 €, laskutetaan ostajilta kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen.
Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuuston päätöksen alistamista
kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Liite 2a
Liite 2b
Liite 2c

Ostotarjous ja karttaliite/ Ruutinen ja Pihlaja
Kartta Kartanon alueesta
Jokelan tonttien hinnasto Kv 1/2018 § 3

Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto
1. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy jokelalaisten Henri Ruutisen ja Minna-Marja
Pihlajan jättämän ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6727 AO-tontista no 6
(858-22-6727-6), kirkkovaltuuston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 47.700 €
2. valtuuttaa talousjohtaja Marjut Helskeen valmistelemaan kauppaan liittyvän
kauppakirjan ja allekirjoittamaan sen yhdessä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan tai
kirkkoherran kanssa
3. esittää, että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2019
Kn 103
Kirkkolain15. luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää tulovero-%:sta 0,05
prosenttiyksikön tarkkuudella. Tulovero-%:n arvion perusteeksi tulee ottaa ansiotason,
työllisen työvoiman ja jäsenmäärän muutokset.
Viime aikoina valtiovarainministeriön, Suomen Pankin, eri tutkimuslaitosten sekä pankkien
ennusteet tulevan vuoden 2019 bruttokansantuotteen kasvuksi ovat olleet lähes
poikkeuksetta alle 2 %. Kesäkuussa annettujen talouskasvuennusteiden liukuma on ollut 1 –
1,7% välissä
Työttömyysasteen odotetaan pysyvän suurin piirtein aiemmalla tasolla. Inflaatioarvio
vuodelle 2019 on arvioitu oleva reilun 1 %:n luokkaa. Tuusulassa työttömien osuus
työvoimasta on heinäkuun 2018 lopussa 7,1 %. Se on koko Suomen työttömyysastetta
matalampi. Suomen Pankin ennuste vuodelle 2019 on koko Suomen osalta 8,2%
työttömyysaste.
Seurakunnan jäsenmäärä laskenut myös vuoden 2018 aikana. Vuoden 2017 lopulla luku oli
27.523 ja kirkkoon kuului 71,21 % kunnan väestöstä. Kirkkohallituksen raportin 1-8/2018
mukaan Tuusulan seurakunnassa oli jäseniä 27.333. Suhteellista prosenttilukua ei ole vielä
saatavilla, koska sitä verrataan kunnan väkilukuun.
Tuusulan seurakunnan kirkollisvero-%:a nostettiin vuodelle 2018 0,10%-yksikköä, eli 1,35
%:sta 1,45 %:iin, eikä talous edellytä sen korottamista.
Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää pitää Tuusulan seurakunnan
kirkollisveroprosentin vuoden 2018 tasolla, eli kirkollisveroprosentti on 1,45 % vuodelle
2019.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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AVUSTUSTEN JAKO ANJA MATTILAN TESTAMENTTIRAHASTOSTA 2018
Kn 104
Anja Mattilan testamenttirahaston hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti on haku julistettu
auki 1.9.2018. Haku sulkeutui 30.9.2018 ja määräpäivään mennessä tuli 3 hakemusta.
Liite 3
Erittely hakijoista
__________________________
TESTAMENTTILAHJOITUS
Kn 93 (kokous 5/2015)

Salainen Julkisuuslain 24 §:n 25 nojalla

Talousjohtajan ehdotus
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Anja Mattilan testamenttilahjoituksen käytettäväksi
seuraavasti
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.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
_________________________
Kn 104
Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto
1) käy yleiskeskustelun ja tutustuu hakemuksiin
2) myöntää avustukset liitteen mukaisesti, yhteensä 1 900 € ja
päättää, että avustus maksetaan saajalle osto-/maksukuittia vastaan siihen summaan
asti, joka kullekin on myönnetty.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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VALMIUSPÄÄLLIKÖN VALINTA
Kn 105
Kirkkoherra on käynyt keskustelun talousjohtajan ja kiinteistöpäällikön kanssa sekä ollut
yhteydessä naapuriseurakuntiin. Monessa seurakunnassa valmiuspäällikkönä on
kiinteistöpäällikkö. Niklas Turku on ollut valmiuspäällikkönä Loviisassa ja on halukas ottamaan
vastuun Tuusulan seurakunnan valmiuspäällikön tehtävistä.
___________________

Kn 73 7/18 12.6.2018

Tuusulan seurakunnan voimassa oleva valmiussuunnitelma on hyväksytty kirkkoneuvostossa
20.12.2016. Espoon tuomiokapituli on antanut ohjeet valmiussuunnitelman päivittämiseen.
Hiippakunta koordinoi alueensa seurakuntien valmiussuunnittelua, ja seurakunnan päivitetty
valmiussuunnitelma on saatettava tiedoksi tuomiokapituliin.
Valmiustoimen ylin hallintoelin on seurakunnassa kirkkoneuvosto. Neuvosto hyväksyy
valmiussuunnitelman ja siihen tehtävät muutokset, sekä nimeää valmiussuunnittelua varten
valmiustoimikunnan.
Seurakunnan valmiussuunnittelusta ja valmiustoimen johtamisesta vastaa kirkkoherra tai
tehtävään nimetty valmiuspäällikkö. Valmiuspäällikön vastuulle kuuluu valmiussuunnitelman
ja varausten ylläpitäminen, yhteistoimintasuhteiden hoitaminen sekä koulutuksen järjestäminen henkilöstölle. Valmiuspäällikkö valmistelee valmiussuunnitelman periaatteelliset
muutokset ja tekee itsenäisesti sen tekniset muutokset.
Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto nimeää valmiussuunnitelman päivittämiseen toimikunnan seuraavasti:
puheenjohtajaksi
kirkkoherra Ulla Rosenqvist
jäseniksi
talousjohtaja Marjut Helske
kasvatuksen johtava viranhaltija Elisa Varkemaa
palvelun johtava viranhaltija Jaana Rannikko
johtava tiedottaja Tuula Rasilainen
kiinteistöpäällikkö Niklas Turku
ylipuutarhuri Virpi Väre
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Yli-Perttula
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

___________________
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Kn 105
Puheenjohtajan
esitys

Päätös

Kirkkoneuvosto valitsee valmiuspäälliköksi ja uudeksi puheenjohtajaksi kiinteistöpäällikkö
Niklas Turun ja toteaa valmiussuunnitelman päivittämistä varten valitun puheenjohtajan
kirkkoherra Ulla Rosenqvistin siirtyvän toimikunnan jäseneksi.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Toimikunta
puheenjohtaja ja valmiuspäällikkö
kiinteistöpäällikkö Niklas Turku
jäsenet
kirkkoherra Ulla Rosenqvist
talousjohtaja Marjut Helske
kasvatuksen johtava viranhaltija Elisa Varkemaa
palvelun johtava viranhaltija Jaana Rannikko
johtava tiedottaja Tuula Rasilainen
ylipuutarhuri Virpi Väre
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

ITSENÄISYYSPÄIVÄN SEPPELEENLASKIJAT
Kn 106
Itsenäisyyspäivänä 6.12. Tuusulan kirkossa on juhlajumalanpalvelus klo 10.00, 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 11.00 ja seurakunta laskee yhteisseppeleen
kunnan kanssa. Jokelan uurnalehdossa on hartaus klo 9.00.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto nimeää edustajat itsenäisyyspäivän seppeleenlaskuun:
Tuusulan kirkkopuistoon ja Paijalan hautausmaalle kirkkoherra ja kirkkoneuvoston valitsema
henkilö, sekä Kellokosken sankariristille ja Jokelan uurnalehdolle seppeleenlaskijat.
Päätös

Valittiin Tuusulan kirkkopuistoon seppeleenlaskijoiksi Juuso Lindberg ja Seppo Yli-Antola sekä
Kellokosken sankariristille ja Jokelan uurnalehdolle aluepappi ja yksi alueneuvoston jäsen.
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POIKKEUSLUVAN ANOMINEN RIPPIKOULUN KÄYMISEEN VUODEN ETUAJASSA
Kn 107

JANI SUURNÄKIN IRTISANOUTUMINEN
Kn 108
Lastenohjaaja Jani Suurnäkki on 24.8.2018 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut irtisanoutuvansa
lastenohjaajan toimesta 1.10.2018 alkaen.
Liite 5

Jani Suurnäkin irtisanoutumisilmoitus

Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Jani Suurnäkin työsuhteen päättymisen 1.10.2018.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

JENNI SANTALUODON MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE
Kn 109
Lastenohjaaja Jenni Santaluoto on hoitanut Jani Suurnäkin vanhempainvapaansijaisuutta,
joka päättyy 2.11.2018. Tälle työsuhteelle anotaan jatkoa ajalle 3.11.2018 – 19.2.2019.
Määräaikaisen työsuhteen jälkeen Jenni Santaluoto jatkaisi äitiysloman sijaisena, jonka
ajankohta tarkentuu myöhemmin.
Kasvatuksen johtavan työntekijän
esitys
Kirkkoneuvosto myöntää Jenni Santaluodolle jatkoa määräaikaisen työsuhteen ajaksi
3.11.2018-19.2.2019.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Henkilöstöasia
Kn 110
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TUUSULAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

HAUTAUSMAIDEN KATSELMUS 29.8.2018
Kn 111
Hautausmaan johtokunta on toteuttanut hautausmaiden katselmukset, ja tuo pöytäkirjan
kirkkoneuvostolle tiedoksi
Liite 7

Hautausmaiden katselmuksen pöytäkirja 29.8.2018

__________________________
HAUTAUSMAIDEN KATSELMUS
Haut.jk. § 15
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

onko hautaustoimen ohjesääntöä ja vahvistettua hautausmaan
käyttösuunnitelmaa
noudatettu;
2
onko hautakirjanpito yhtäpitävä hautausmaalla suoritettujen toimenpiteiden
kanssa;
3
4

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
1

suorittaa ohjesäännön mukaisen katselmuksen Tuusulan seurakunnan
hautausmailla seuraavan aikataulun mukaisesti
klo 9.00-9.15
klo 9.15.-9.45
klo 10.00-11.00
klo 11.15-12.00
klo 12.15-12.30
klo 13.00-13.45
klo 14.00-14.15
klo 14.15-

Aamukahvit, Kirkkotupa
Kirkkopuisto
Paijalan hautausmaa
lounas, ruokala Manna, Seurakuntakeskus
Tunnustukseton hautausmaa
Kellokosken hautausmaa
Jokelan uurnalehto
päiväkahvit, johtokunnan kokous, Jokelan kirkon kirkkosali

TUUSULAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

12
PÖYTÄKIRJA 10/18
16.10.2018

Katselmuksessa kiinnitetään erityistä huomiota hautausmaiden yleisilmeeseen ja
hoidon tasoon.
2

3

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
toteaa vuoden 2017 katselmuksessa saadut toimeksiannot ja kuulee selonteot
niiden toteuttamisesta ja listaa katselmuksessa havaitut toimenpiteitä vaativat
asiat
LIITE 1a, hautausmaiden katselmuspöytäkirjassa huomioidut asiat 2017

4
Päätös

Päätös

vie katselmuspöytäkirjan tiedoksi kirkkoneuvostolle

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

4

Vie katselmuspöytäkirjan tiedoksi kirkkoneuvostolle

Hautakirjanpidosta hautaustoimen sihteeri kertoo seuraavassa johtokunnan
kokouksessa. Kaikkien hautausmaiden hoidon taso on noussut edellisestä vuodesta,
erityisesti Paijalan hautausmaan. Seurakunnan hautojen hoito on ollut sopimusten ja
annettujen määräysten mukaista. Katselmuspöytäkirja toimitetaan tiedoksi
kirkkoneuvostolle ja Tunnustuksettoman hautausmaan osalta Keravan seurakunnalle.

LIITE 1b: katselmuspöytäkirja 2018
__________________________
Kn 111
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TUUSULAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto toteaa katselmuspöytäkirjan saaduksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUSPALKKIOIDEN KOROTUS
Kn 112
Vuodesta 2012 alkaen ovat Kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston sekä johtokuntien
kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot olleet seuraavat:
kokous
Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Haut.toimen jk
Kiint.toimen jk

jäsen
30
30
30
30

pj
45
45
45

vuosipalkkio pj
119/kk = 1428
167/kk = 2004 (vain vpj)
119/kk = 1428
119/kk = 1428

matkakulut
saa veloittaa
saa veloittaa
saa veloittaa
saa veloittaa

Kokouspalkkion saavat myös kokouksiin kutsut työajattomat virkamiehet seuraavasti
KirVesTes: II osa Palkkaus, 42 §
Viranhaltija, joka on työajaton:
31.03.2019 asti 32,06/kokous (mikäli kokous on alkanut klo 16:00 jälkeen)
1.4.2019 alkaen 32,38/kokous (mikäli kokous on alkanut klo 16:00 jälkeen)
Kirkkoherra Kn pj: 32,06 (32,38) + 50 % korotus
+ 25% jokaista yli kolmen tunnin ylittävää tuntia kohden
Työajallinen työntekijä ei saa kokouspalkkiota, vaan kokouksen myötä voi syntyä ylitöitä
KirVesTes:n määräysten mukaisesti.
Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolla, että se korottaa luottamushenkilöiden
kokouspalkkioita ja vuosipalkkioita 1.1.2019 alkaen seuraavasti:
kokous
Kirkkovaltuusto
Kirkkoneuvosto
Haut.toimen jk
Kiint.toimen jk
Päätös

jäsen
40
40
40
40

pj
60
60
60

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

vuosipalkkio pj
125/kk = 1500
175/kk = 2100 (vain vpj)
125/kk = 1500
125/kk = 1500

matkakulut
saa veloittaa
saa veloittaa
saa veloittaa
saa veloittaa

TUUSULAN SEURAKUNTA
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TIETOSUOJAPOLITIIKKA JA TIETOSUOJASITOUMUS
Kn 113
Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti seurakuntien kirkkoneuvostojen tulee hyväksyä
tietosuojasitoumus ja nimetä seurakuntaan tietosuojavastaava sekä tietosuojatyöryhmä,
jonka tehtävän on raportoida kirkkoneuvostolle tietosuojan tilanteesta seurakunnassa.
Kirkon tietosuojasivustolla on julkaistu seurakuntien käyttöön malli tietosuojapolitiikaksi
(Tietosuoja Kirkonkylän seurakunnassa 20.9.2018). Mallia voi käyttää joko sellaisenaan tai
muokata sitä seurakunnan omista lähtökohdista.
Kirkkoneuvosto tulee nimetä tietosuojatyöryhmä, joka kehittää ja turvaa tietosuojan
toimeenpanoa ohjeistamalla ja neuvomalla tietosuojaan liittyvistä velvoitteista ja valvomalla
tietosuojaa koskevan lainsäädännön noudattamista ja joka raportoi yhdessä
tietosuojavastaavan kanssa tietosuojan tilasta kirkkoneuvostolle kahdesti vuodessa.
Kirkkoneuvosto on nimennyt järjestelmäasiantuntija Jani Sundin seurakunnan
tietosuojavastaavaksi.
Tietosuojavastaava Jani Sundin esitys tietosuojatyöryhmän kokoonpanosta on seuraava:
Päivi Ontto, rekisterisihteeri
Mikke Mäki, hallintosihteeri
Kalervo Pöykkö, julistuksen johtava viranhaltija
Raija Korhonen, henkilöstöassistentti
Liitteenä oleva tietosuojasitoumus on Kirkkohallituksen mallipohjan mukainen, eikä siihen
ole tehty muutoksia.
Liite 8

Tietosuojasitoumus

Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy liitteenä olevan tietosuojasitoumuksen
2. nimeää tietosuojatyöryhmään tietosuojavastaava Jani Sundin, rekisterisihteeri Päivi
Onton, hallintosihteeri Mikke Mäen, johtavan julistuksen viranhaltijan Kalervo Pöykön ja
henkilöstöassistentti Raija Korhosen.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TUUSULAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
JÄRVI-DATAN IT-ALUEEN LIITTYMINEN LAHDEN IT-ALUEESEEN
Kn 114

Järvi-Datan ovat muodostaneet Järvenpään ja Tuusulan seurakunnat yhteiseksi ITalueekseen. IT-alue on pieni, mutta toiminut suhteellisen edullisesti. Sen ongelmia ovat
kuitenkin olleet vähäiset resurssit ja tiedonkulku. Se on myös kuormittanut Järvenpään
talousjohtajaa osin kohtuuttomasti hänen toimiessaan IT-alueen tietohallintopäällikkönä.
Tuusulan seurakunta on maksanut Järvenpään seurakunnalle puolet IT-alueen aiheuttamista
kustannuksista, sekä osan Järvenpään seurakunnan toimistokuluista ja talousjohtajan
palkasta.
Vuoden 2017 kuluina ko. summat olivat
Järvi-Datan kuluista
tal.j palkan kuluista
tal.tston kuluista

13.783,16
8.625,87
3.080,40

50%

6.891,58
11.706,27

18.597,85 €

Molempien seurakuntien tulee uusia palvelimensa vuoden 2019 aikana. Tämä kustannus
tulee Järvi-Datan osuuden lisäksi. Samoin Microsoft-lisenssit ovat seurakunnan oma
kustannus.
Järvenpään ja Tuusulan seurakunnat ovat käyneet neuvotteluja jo 2017 alkaen sekä Vantaan
IT-alueen, että Kirkkohallituksen IT-alueen, kanssa liittymisestä suurempaan kokonaisuuteen,
mutta ko neuvottelujen tulokset eivät ole olleet tyydyttäviä. Lahden IT-alueen kustannus ja
palvelutaso ovat kohtuulliset, ja tämän vuoksi Järvi-Datan neuvottelukunta esittää, että
seurakunnat lakkauttaisivat Järvi-Datan IT-alueen ja liittyisivät itsellisinä seurakuntina Lahden
IT-alueeseen.
Lahden IT-alueen kustannus on jäsenperusteinen, ja tämän hetken tieto on, että kustannus
olisi 0,92 €/jäsen. Tuusulan osalta kustannus olisi hieman yli 25.000 € (laskettuna 2017
jäsenmäärän 27.523 mukaisesti). Seurakunnan saama tuki ja resurssit olisivat huomattavasti
laajemmat, ja osa järjestelmäasiantuntijan tehtävistä siirtyisi suoraan IT-alueelle tehtäväksi,
ja näin työaikaa vapautuisi muihin tehtäviin.
_________________________
Järvi-Datan neuvottelukunta
3/2018 § 26 (8.10.2018)
Järvi-Datan it-alueen mahdollinen liittyminen Lahden it-alueeseen
Tuusulan ja Järvenpään seurakuntien talousjohtajat ja Jani Sund kävivät 14.6.2018
tutustumassa Lahden it-alueen toimintaan sekä sopimusperusteisiin ja niistä aiheutuviin
kustannuksiin. Liitteenä 26 a) on Lahden IT-alueen nykyinen sopimus ja sopimuksen liitteet:
Liitteenä 26 b) on Lahden IT-aluekeskuksen palvelukuvaus & Liitteenä 26 c) on
kustannustenjakotaulukko. Ubaleht toteaa viestissään, että sisällöltään eivät vastaa
nykytilaa, koska Lahden IT-alueella asiat (toimintojen ja palveluiden kehitystyö) ovat
edenneet hyvässä hengessä sopijaseurakuntien kanssa niin, ettei ole nähty tarpeelliseksi
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päivitellä sopimusta tai sen liitteitä.
Järvi-datan seurakuntien näkökulmasta sen seurakuntien mahdollisesti liittyessä Lahden ITalueeseen olisi asiallista päivittää sopimus nykytilannetta ja liitostilannetta vastaavaksi.
IT-alueen palvelut löytyvät paremmin osoitteesta: https://www.it-alue.fi/palvelut
Lahden IT-alueen talousarvioehdotuksen 2019 perusteella lasketut maksuosuusarviot ovat
liitteenä 26 d). Lahden IT-alueella seurakuntien itsensä kustantamien palveluiden osuus on
samanlainen kuin Järvi-Datassakin. Toteutuessaan Järvi-Data seurakunnilta jäisivät pois
nykyiset Canorama sopimuksen mukaiset kustannukset ja palvelimien hankintakustannukset
sekä tietoturvatarkastuksessa edellytetty palvelintilojen uusiminen (osuus
palvelinkustannuksista Lahdessa?)
Lahden IT-alueen tietohallintopäällikkö on saanut pyytämänsä tiedot Järvi-Datan IT-alueen
laite- ja henkilöstömääristä, toimipisteistä ja toimittajista/sopimuksista. Hän on käynyt
neuvotteluja liittymismahdollisuudesta Lahden srky:n johdon kanssa ja saanut alustavaa
vihreää valoa hankkeelle. Lahdessa odotetaan kuitenkin vielä KPMG:n raporttia, kirkon
tietohallinnosta, joka on kirkkohallituksen täysistunnon käsittelyssä 23.10.2018.
Keskustelussa tuli esille, että Lahden IT-alueelle siirryttäessä tietoliikenneyhteydet tulisi
siirtää DNA:lle.
Esitys:
Kuullaan ja kysellään kokouksessa Lahden IT-alueen kustannuksista, sopimuksesta ja
toiminnasta Lahden IT-alueen tietohallintopäällikkö Jussi Ubalehtilta
.
Päätetään jatkotoimista. Esittelijän kokouksessa tekemän esitys:
a) Järvi-Datan IT-alueella on valmiutta liittyä isompaan kirkon IT-alueeseen ja ostaa
tulevaisuudessa IT-aluesopimuksen mukaiset tietohallintopalvelut Lahden IT-alueelta.
Suunniteltu siirtymisajankohta olisi alkuvuodesta 2019.
b) Mikäli IT-aluesopimus Lahden IT-alueen kanssa saadaan solmittua, Järvi-Datan ITaluesopimus puretaan ilman sopimuksessa mainittua irtisanomisaikaa kuitenkin siten, että ITpalvelut Järvi-Datalta jatkuvat siihen saakka, kunnes siirtyminen Lahden IT-alueeseen
käytännössä toteutuu. Järvenpään ja Tuusulan seurakunnat tekisivät itsenäisesti päätökset
liittyä Lahden IT-alueeseen ja sen IT-aluesopimuksen hyväksymisestä.
c) Järvi-Datan seurakunnat antaisivat Järvenpään seurakunnan talousjohtajalle (Järvi-Datan
tietohallintopäällikölle) valtuuden irtisanoa ne toimittajasopimukset joita ei enää tarvita
seurakuntien liittyessä Lahden IT-alueeseen.
d) Järvi-Datan neuvottelukunta vie suunnitelman liittymisestä Lahden IT-alueeseen tiedoksi
jäsenseurakuntien kirkkoneuvostoille.
e) varsinainen IT-aluesopimus liittymisestä Lahden IT-alueeseen viedään erikseen
kirkkovaltuustoille hyväksyttäväksi.
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Päätös:
_____________________
Liite 9a
Liite 9b
Liite 9c
Liite 9d
Liite 9e
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Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lahden IT-alueen nykyinen sopimus
Lahden IT-alueen palvelukuvaus
Lahden IT-alueen kustannustenjakotaulukko
Lahden IT-alueen maksuosuudet 2019
Järvi-Datan neuvottelukunnan pöytäkirja 8.10.2018

Talousjohtajan esitys
1. Kirkkoneuvosto käy asiasta yleiskeskustelun ja kuulee neuvottelukunnan puheenjohtajaa
Markku Yli-Perttulaa
2. Kirkkoneuvosto merkitsee Järvi-Datan neuvottelukunnan pöytäkirjan tiedokseen ja
päättää, että Tuusulan seurakunta
•
•

hyväksyy Järvi-Datan IT-alueen lakkauttamisen Järvi-Datan neuvottelukunnan
esityksen, kohdan b, ehdoin ja sen mukaisesti
hyväksyy Järvi-Datan tietohallintopäällikölle annettavat valtuudet irtisanoa ne
toimittajasopimukset, joita ei enää tarvita seurakuntien liittyessä Lahden ITalueeseen Järvi-Datan neuvottelukunnan esityksen, kohdan c, mukaisesti

3. Kirkkoneuvosto toteaa, että kun neuvottelut Lahden IT-alueen kanssa on saatu
päätökseen, liittymissopimuksesta päättää Kirkkovaltuusto.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

PERHENEUVOJAN VIRKA
Kn 115
Järvenpään, Keravan ja Tuusulan perheasiain neuvottelukunnalta tuli esitys Tuusulan,
Järvenpään ja Keravan seurakuntien kirkkoneuvostoille uuden perheneuvojan viran
perustamisesta.
Liite 10

Esitys seurakuntien kirkkoneuvostoille

Neuvottelukuntaan kuuluu kaksi edustaa kustakin seurakunnasta sekä perheasiain
neuvottelukeskuksen työntekijät. Tuusulan seurakunnan edustajat ovat Satu Taiveaho, joka
toimii puheenjohtajana ja Sakari Heikkilä hänen varajäsenenään.
Järvenpään seurakunnan kirkkoherra Vesa Koivisto lähetti s-postia ja kertoi, että koska ko.
perheneuvojat ovat Järvenpään seurakunnan työntekijöitä, niin Keravan ja Tuusulan vastaus
esitykseen tulee osoittaa Järvenpään kirkkoneuvostolle.
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Tuusulan, Järvenpään ja Keravan kirkkoherrat ja talousjohtajat kokoontuivat vuosittaiseen
neuvotteluun 4.10.2018 Perheasianneuvottelukeskuksen työntekijöiden kanssa. PNK:n
johtaja Anssi Tietäväinen kertoi työstä ja sen tarpeista tuoden esille, että nykyisellä
henkilöstömäärällä ei pystytä vastaamaan riittävällä tavalla perheiden tarpeisiin.
Keskustelussa Tuusulan, Järvenpään ja Keravan edustajat toivat esille, että seurakunnilla ei
ole mahdollista lähteä perustamaan virkaan.
Anssi Tietäväinen ehdotti toista tapaa, jolla seurakunnat voivat ottaa vastuuta
perheneuvonnan nykyisessä tilanteessa. Ajatuksena on, että kustakin seurakunnasta lähtee
muutama työntekijä harjoittelemaan perhetyötä perheneuvojan parina. Tarkoituksena on,
että jossakin vaiheessa nämä seurakunnan työntekijät ottaisivat yksin vastaan perheitä.
Tämä vähentää painetta PNK:ta kohtaan. Jokaiset kolmesta seurakunnasta innostuneita on
löytynyt. Tuusulan seurakunnasta kiinnostui kolme työntekijää. PNK haastattelee heidät ja
tekee päätöksen, ketkä tähän työhön pääsevät osallistumaan.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvostolle, että,
1. Tuusulan seurakunta ei kannata tässä vaiheessa uuden viran perustamista
2. kokeillaan ensin mallia, jonka PNK:n toi esille yhteisessä palaverissa 4.10.2018. Mallin
mukaan Tuusulan, Järvenpään ja Keravan seurakunnista lähtee 1-3 pappia tai diakonia
harjoittelemaan ja oppimaan perheneuvojan rinnalla perheneuvojan työtä. Ajatuksena
on, että 1-2 vuoden kuluttua nämä työntekijät kykenevät ottamaan asiakkaita
itsenäisesti.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KUULUTTAMINEN SYKSYLLÄ 2018
Kn 116
_____________________________________________
Haut.jk. § 21
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 tee sitä, 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 2018. 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
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merkinnän jälkeen, mutta turvallisuudeltaan puutteellisia hautakiviä on edelleen
Paijalan ja Kellokosken hautausmailla.
Turvallisuusnäkökulman lisäksi kuulutuslistalla on mukana hautoja, joiden ylläpito on
seurakunnassa todettu puutteelliseksi.
LIITE 4a, Paijalan ja Kellokosken hautausmaan hoitamattomat haudat 2018

Ylipuutarhurin
esitys

Päätös
Kn 116

Hautaustoimen johtokunta
1

käy yleiskeskustelun hautojen hoitamattomuudesta

2

esittää kirkkoneuvostolle listattujen hautojen kuuluttamista hoitamattomina

Esitys hyväksyttiin ja hautaustoimen johtokunta lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle

Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 11 mukaiset haudat kuulutettaviksi
Liite 11
Päätös

Paijalan ja Kellokosken hautausmaiden hoitamattomat haudat 2018

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUT ASIAT
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:
- Kuukausiraportti – tammi-elokuu 2018 (liite)
- PNK:n asiakastyön modulimäärät (liite)
- Talousraportti tammi-elokuu (liite)
- Tehdyt viranhaltijapäätökset:
Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa
Kirkkoherra Ulla Rosenqvist:
Kipa päätös 326-397
Talousjohtaja Marjut Helske
Kipa päätös 199-266
-

Kit:n yleiskirjeet
o

Yleiskirje A7/2018 (pdf)
Suorituslisän käyttöönottoon valmistautuminen syksyllä 2018
Toimeenpanopöytäkirja 24.9.2018
Suorituslisän käyttöönotto Tuusulan seurakunnassa (liite)

-

Kirkkohallituksen yleiskirjeet
o

13/2018 Vuoden 2019 talousarvion valmistelun perusteita (pdf)
13/2018 liite 1 Kirkon keskus- ja eläkerahastomaksut
seurakuntatalouksittain vuonna 2019 (pdf)

o

12/2018 Vuoden 2019 kirkkokolehdit (pdf)

-

Keski-Uudenmaan oikeusaputoimistolle annettu vastine

-

Päivi ja Pauli Rentolan kirkkoneuvostolle osoittama kirje

KESKUSTELUASIAT
SEURAAVAT KOKOUKSET
Kirkkoneuvosto: 13.11. ja 4.12.
Kirkkovaltuusto: 30.10 (ylimääräinen), 27.11.
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.50 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi
pöytäkirjaan. Kirkkoneuvosto veisasi virren 416.

