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TUUSULAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 11/2018
aika

tiistai 13.11.2018 klo 18.00-20.18

paikka

Seurakuntakeskus, Helmi, Rykmentintie 34, Tuusula

jäsenet

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

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

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

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja
vs. hallintosihteeri, sihteeri
johtava tiedottaja

asiat §§ 117-129

__________________________________________________________________________________
Ulla Rosenqvist
Mikke Mäki
puheenjohtaja
sihteeri
pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 13.11.2018

__________________________________________________________________________________
Raili Keränen-Pantsu
Mirka Kovalainen
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoherra piti alkuhartauden ja kirkkoneuvosto veisasi virren 397. Puheenjohtaja avasi
kokouksen klo 18.00, suoritti nimenhuudon sekä totesi kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Raili Keränen-Pantsu ja Mirka Kovalainen valittiin kokouksen 11/18 pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi, lisättynä § 127 ja 128.
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PAIJALAN HAUTAUSMAAN OS. 11, RIVI 8 KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS
Kn 117
________________________________________
Haut. jk § 24
Osastolle 11 riville 8 on rakennettu uurnarivi haut.jk 1/2006 §8 päätöksen mukaisesti.
Hautarivi on valuvaa hiekkaa ja siihen on erittäin hankala kaivaa arkkuhautoja. Tämän
vuoksi paikka soveltuu hyvin uurnahaudoiksi.
Hautaustoimen sihteeri on piirtänyt ylipuutarhurin pyynnöstä uurnahautasuunnitelman ko.
riville. Sille mahtuu 35 yksityistä uurnahautaa (4 sijaa/hauta). Hautojen koko 60 x 60 cm.
Koska rivin alla kulkee vanhat 1 x 2 m linjahaudat, niin uurnahaudat on merkittävä
hautakirjaan (Status) tunnuksella 1.11.01.08.0001. Tälle riville otetaan käyttöön
lohkomerkintä koska uurnahautarivi on numeroitu uudestaan ja rivin alku- ja loppupään
numerot pysyvät ennallaan.
Liite 5a: käyttösuunnitelma os. 11, rivi 8
Liite 5b: piirros uurnahautarivistä
Liite 5c: kuva rivistä
Esitys

Hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle
hyväksyttäväksi käyttösuunnitelman muutoksen Paijalan hautausmaan os. 11, rivi 8.
________________________________________________
Kn 117
Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Paijalan hautausmaan os. 11, rivi
8 käyttösuunnitelman muutoksen.
Liite 1a käyttösuunnitelma os. 11, rivi 8
Liite 1b piirros uurnahautarivistä
Liite 1c valokuva rivistä

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TALOUSTOIMISTOYHTEISTYÖN SELVITTÄMISEN KESKEYTTÄMINEN TOISTAISEKSI
Kn 118
_______________________
YHTEISEN TALOUSTOIMISTON SELVITYSRAPORTTI
Kn 70 § / 7-2018/ 12.6.2018
Taloustoimistoyhteistyön selvittämistä Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien kesken
on tehty syksystä 2017. Perusteita ovat olleet seurakuntien heikkenevä taloustilanne,
sijaistamisen parempi turvaaminen sekä ammatillisen tuen tarjoaminen kollegoille ja
asiantuntemuksen syventäminen. Taloustoimistossa perusteluna on lisäksi Kipan palvelujen
käyttäjäksi siirtyminen, joka on tuonut muutoksia prosesseihin ja tehtäviin. Aiemmin
taloustoimiston henkilökunnan tekemiä tehtäviä on siirtynyt seurakunnan muille
työntekijöille ja esimiehille, sekä Kipan henkilökunnalle. Talous- ja henkilöstöhallinnossa
Kipan järjestelmien jäykkyys ja hitaus, sekä manuaalinen virheherkkä työ, on johtanut
tilanteeseen, jossa kaikkia ajateltuja hyötyjä vastineeksi Kipa-maksuille ei ole saatu.
Selvitystyö on organisoitu siten, että projektipäällikkönä toimii kirkkohallituksen
projektipäällikkö Teija Kaltio-Rein. Hän tekee työtä osana virkatyötään, eikä kirkkohallitus
laskuta seurakuntiamme hänen panoksestaan. Hankeen johtoryhmänä on seurakuntien
talousjohtajat Marjut Helske, Kari J. Hietala ja Sirpa Karejoki. Hankkeen työryhmänä toimii
kolmen seurakunnan talous- ja henkilöhallinnon vakituiset työntekijät.
Hanke on edennyt vaiheittain seuraavasti:
• Yhteinen aloitustilaisuus, koko työryhmä: 24.11.2017
• Prosessit, nykytilan kartoitus; työryhmän haastattelut: 22.12.2017
• Prosessit, hyvien käytäntöjen kartoitus; työryhmän haastattelut: 30.1.2018
• Prosessit ja IT-järjestelmät, projektipäällikön ehdotus; johtoryhmän katselmointi:
8.2.2018
• Prosessit ja IT-järjestelmät; koko työryhmän viimeistelytyöpaja: 12.2.2018
• Prosessit ja IT-järjestelmät; 1. luonnosversio julkaistu työryhmälle: 16.3.2018
Selvitysprojektin aikataulut ovat muuttuneet alkuperäisistä aikatauluista, joiden mukaan
esitystä pyrittiin saamaan kirkkoneuvostojen kesäkuun 2018 kokouksiin. Selvitettävää
vapaaehtoisessa ja sopimuspohjaisessa mallissa on paljon. Myös projektipäällikön,
johtoryhmän ja koko työryhmän muut työt ovat venyttäneet selvityksen tekemistä.
4.6.2018 Tuusulan seurakunnan YT-toimikunnalle annettiin tiedoksi sähköpostilla Teija
Kaltio-Reinin laatima alustava aikataulu.
Tuleva aikatauluarvio oli:
• loppuraportin 1. luonnosversion (ilman kustannuslaskelmia) kommentointi
seurakuntien taloustoimistoittain järjestetään toukokuun aikana (Kerava 24.5.,
Tuusula 25.5. ja Järvenpää 28.5.). Kukin talousjohtaja kutsuu oman tiiminsä
katselmointitilaisuuteen.
• Johtoryhmä valmistelee projektin esittelyä YT-toimikunnalle. Esittely ei tule
tapahtumaan ennen kesälomia. YT-toimikunnan esittelyssä ei tehdä vielä
minkäänlaisia päätöksiä.
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• Johtoryhmä myös tiedottaa kesäkuun kirkkoneuvostojen kokouksissa projektin
aikataulun viivästyksestä.
Kaiken kaikkiaan projektin aikataulutus menee uusiksi, ja siksi alla päivämäärien sijaan
kysymysmerkkejä. Aikataulun venyminen valitettavaa, mutta selvitys halutaan tehdä
huolella.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Esitys kirkkoneuvostoille; 1. luonnosversion kommentointi koko työryhmän
toimesta: Touko-kesäkuu 2018
Esittely YT-toimikunnalle: Elo-syyskuu 2018?
Esitys kirkkoneuvostoille: ?
Kirkkoneuvostojen päätös: Loppuvuosi 2018?
Kirkkovaltuustojen sopimuspäätös: Loppuvuosi 2018?
YT-neuvottelut: ?
Käyttöönottosuunnitelman mukaiset käytäntöjen muutosvalmistelut ja
henkilökunnan koulutukset: ?
Virka/toimisiirtopäätökset: ?
Asian sisällyttäminen talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan: ?

Selvitettäviin asioihin kuuluu myös ALV-ennakkopäätöksen hakeminen, kun sopimusluonnos
hankkeesta on saatu valmiiksi.
Tämän yhteisen taloustoimistoselvityksen lisäksi Järvenpään seurakunnalla on
kirkkoneuvoston edellyttämä rinnakkainen hanke, jossa selvitetään oman taloustoimiston
säilyttämisen vaihtoehtoa.
Hankkeen venyminen tarkoittanee käytännössä, että mahdollinen taloustoimistoyhteistyö
käynnistyisi aikaisintaan vuonna 2019.
Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto päättää
1. merkitä tiedoksi Järvenpää, Kerava, Tuusula seurakuntien taloustoimistojen
yhteistyöselvityksen ja oman taloustoimiston selvityksen tilanteen
2. myöntää em. hankkeiden selvityksille tarvittava jatkoaika
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
________________________
Kn 118
Taloustoimistoyhteistyöselvityksessä edettiin suunnitellusti kirkkoneuvostossa 12.6.2018
käsittelyn jälkeen laatimalla lisäselvityksiä ja loppuraporttiluonnosta. Ennen aiesopimuksen
laatimista päätettiin selvittää hankkeen arvonlisäverokohtelu. Järvenpään seurakunnan
talousjohtaja pyysi tietoja ennakkoratkaisuista seurakuntien taloustoimistoyhteistyön
arvonlisäverokohtelusta Kirkkohallituksesta.
Selvityksessä kävi ilmi, että Ylöjärven ja Hämeenkyröjen seurakunnilla on ollut vastaavalainen
taloustoimistoyhteistyökokeilu melkein kolme vuotta. Kyseiset seurakunnat ovat hakeneet
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verottajalta ennakkopäätöstä asiasta ja saadun päätöksen mukaan Ylöjärven seurakunnan
Hämeenkyrön seurakunnalta laskuttamat taloustoimistopalvelut ovat arvonlisäverollisia.
Arvonlisäveron myötä taloustoimistoyhteistyö on päätetty lopettaa em. seurakuntien
kesken.
Verottajan arvonlisäveropäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, joka päätyi verottajan
kanssa samaan ratkaisuun. Nyt korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO) on haettu
valituslupaa hallinto-oikeuden päätökseen. Ylöjärven seurakunnan talousjohtaja pitää
todennäköisenä, että saavat valitusluvan, koska veronsaajien oikeudenvalvontayksikkökin
sitä vastineessaan toivoi. Intressissä on saada KHO:n linjaus vääristääkö kilpailua
seurakuntien toisiltaan hankkimat talouspalvelut suhteessa, jos palvelut hankittaisiin
yksityiseltä palveluntarjoajalta. Kun asia on KHO:ssa käsiteltävänä, ei verottaja varmasti tee
alv:sta vapauttavaa päätöstä muihinkaan seurakuntahakemuksiin. Tässä vaiheessa ei kannata
hakea ennakkopäätöstä yhteisen taloustoimiston arvonlisäverokohtelusta, vaan pitää
odottaa KHO:n ennakkoratkaisua. Tähän kokoukseen mennessä Ylöjärven seurakunta ei ole
saanut valituslupaa. Valitusluvan saannin jälkeen käsittely KHO:ssa vie noin vuoden. Mikäli
KHO:n päätös on, että seurakuntien taloustoimistoyhteistyö on arvonlisäverollista, se
nostaisi kustannuksia niin paljon, että taloustoimistoyhteistyö ei olisi kannattavaa.
Asiasta on keskusteltu Keski-Uudenmaan seurakuntien johdon palaverissa 1.10.2018, jossa
todettiin, että taloustoimistoyhteistyön valmistelu on syytä keskeyttää, siihen asti kunnes
mahdollinen Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu saadaan.
Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto päättää keskeyttää taloustoimistoyhteistyön valmistelun siihen asti kunnes
mahdollinen Korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisu seurakuntien
taloustoimistoyhteistyön arvonlisäverokohtelusta saadaan.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KOULUTUSSUUNNITELMA 1/2019
Kn 119

Kirkkoneuvoston tehtävänä on hyväksyä henkilökunnan koulutussuunnitelmat ja siihen
liittyvän määrärahan käyttäminen. Vuoden 2019 koulutussuunnitelman päähaku on 2018
syksyllä, ja ensimmäinen täydennyshaku päättyy tammikuussa ja toinen elokuussa.
_______________________
Yhteistyötmk § 45 / 6-2018 / 4.9.2018
Koulutussuunnitelman päähaku vuodelle 2019 päättyi 20.9.2018. Tämän perusteella
määräytyy tulevan vuoden talousarviomääräraha. Vuoden 2019 aikana on kaksi
täydennyshakua niille koulutuksille, jotka tulevat tietoon vasta päähaun jälkeen.
Vuoden 2018 koulutusmäärärahat olivat lisämäärärahan jälkeen 20.000 €. Tätä summaa ei
kuitenkaan kokonaan haettu, vaan käyttämättä täydennyshakujen jälkeen jäi n. 2.000 €.
Mikäli kaikki koulutukset hyväksytään nyt esitetyssä muodossaan vuodelle 2019, ylittää
päähaku jo vuoden 2018 määrärahan tason. Tämä tarkoittaisi sitä, että tulevaan
talousarvioon tulisi varata määrärahaa koulutuksiin n. 25.000 €, eli kustannuspaikalla
kustannukset lisääntyisivät.
Kokouksessa jaetussa erittelyssä näkyvät yksityiskohtaiset tiedot kaikista haettavista
koulutuksista. Alla on erittely nykyisen hallintomallin mukaisesti.

Julistus
Palvelu
Kasvatus
Musiikki
Tiedotus
Krh virasto ja hall.siht
Talouststo
Kiint.hallinto
Haut.hallinto
Ruokatalous
Hallinto
TA-rahat
käytettävissä

1-2019
2-2019
päähaku
täydennyshaku
Kn x
Kn x
4 826,00
2 493,60
6 311,00
1 210,00

Palautuvat varat
*koulutus
peruuntunut*

3-2019
täydennyshaku
Kn x

440,00
1 007,88
808,60
3 400,00
20 497,08

0,00

0,00

0,00

X
-20 497,08
Koulutuksista on poistettu yksi koulutus, koska se koskee vuotta 2018, eikä näin ollen kuulu
vuoden 2019 koulutussuunnitelmaan.

Puheenjohtajan esitys
1. Yhteistyötoimikunta käy jaetun erittelyn läpi, ja tekee siihen tarvittavat muutokset.
2. Yhteistyötoimikunta esittää kirkkoneuvostolle 16.10.2018, että se hyväksyy
korjatun/täydennetyn koulutussuunnitelman 2019 päähaun.
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Päätös

Julistus
Palvelu
Kasvatus
Musiikki
Tiedotus
Krh virasto ja hall.siht
Talouststo
Kiint.hallinto
Haut.hallinto
Ruokatalous
Hallinto

1-2019
2-2019
päähaku
täydennyshaku
Kn
Kn
4 826,00
2 493,60
6 001,00
754,00

3-2019
täydennyshaku

1 085,00
440,00
1 007,88
808,60
17 416,08

TA-rahat
käytettävissä

Palautuvat varat
*koulutus
peruuntunut*

0,00

0,00

0,00

x
-17 416,08

Esitys hyväksyttiin.
Riina Haapaniemen ja Maarit Vappulan neuvottelupäivät poistettiin, koska ne menevät oman
työalan budjetista. Marjut Helskeen työnohjauskoulutus poistettiin, koska seurakunnalla on
jo kaksi (2) työnohjaajakoulutuksen suorittanutta.
Mikke Mäen Kirkon hallintosihteerien lakikoulutus lisättiin.
Koulutussuunnitelma yhteensä 17.416,08 €, erittely liitteenä 1.
______________________
Kn 119
Liite 2

Koulutushakuerittely 1-2019

Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Yhteistyötoimikunnan esittämän Koulutussuunnitelman 12019.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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AVUSTUSTEN JAKO ANJA MATTILAN TESTAMENTTIRAHASTOSTA 2018/ II osa
Kn 120
Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 16.10.2018 Anja Mattilan testamenttirahastosta
myönnettävät avustukset. Tuolloin oli jäänyt virheellisesti kaksi hakemusta käsittelemättä.
Hakemukset olivat tulleet hakuajan puitteissa.
Molemmat hakemukset täyttävät hakukriteerit. Rahaston sääntöjen puitteissa vuotuisesta
jaettavasta määrästä (30.000 €) ei kaikki tullut jaetuksi edellisessä kokouksessa.
Liite 3

Erittely hakijoista

Salainen Julkisuuslain 24 §:n 25 nojalla

___________________________
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
_________________________
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Kn 104 §, 16.1.2018, 10/2018
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.
______________________
Kn 120
Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä käsittelyvirheen vuoksi kaksi uutta hakemusta Anja Mattilan
testamenttirahastosta myönnettäväksi.
Kirkkoneuvosto
1) käy yleiskeskustelun ja tutustuu hakemuksiin
2) myöntää avustukset liitteen mukaisesti, yhteensä 1666,34 €, ja päättää, että avustus
maksetaan saajalle osto-/maksukuittia vastaan siihen summaan asti, joka kullekin on
myönnetty
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

RAKENNUSTYÖMIES VALTTERI TASKISEN IRTISANOUTUMINEN
Kn 121
Valtteri Taskinen palkattiin määräaikaiseen työsuhteeseen rakennusmieheksi Jaakko
Partasen työvapaan ajaksi vuoden 2018 loppuun talousjohtajan viranhaltijapäätöksellä.
Talousjohtaja voi tehdä määräaikaisen työsopimuksen alle vuoden mittaisiin työsuhteisiin.
Valtteri Taskinen irtisanoutui työsuhteestaan niin, että se päättyi 17.10.2018.
Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TONI NIEMISEN PALKKAAMINEN RAKENNUSTYÖMIEHEKSI
Kn 122
Kiinteistötoimessa selvitettiin, selvitäänkö omista rakennus- ja korjaushankkeista sekä
ylläpitotehtävistä yhtä henkilöä vähemmällä työpanoksella yhden rakennusmiehen
irtisanouduttua tehtävästään. Selvitys osoitti, että tehtäviin tarvittaisiin jopa enemmän
henkilöresurssia, kuin nyt on ollut käytettävissä. Vanha ja monilukuinen sekä laajalle alueelle
sijoittunut rakennuskanta tuo koko ajan uusia tehtäviä rakennuspuolelle.
Lisäresurssia kiinteistötoimeen saadaan jonkin verran, mikäli kirkkoneuvosto ja -valtuusto
hyväksyvät talousarviossa hävikkiruokahankkeen ja siihen palkattavan henkilön työsuhteen,
ja ko. työsuhteen muuttamisen täysiaikaiseksi. Työaikalisäys (20 %) käytettäisiin
nimenomaan seurakunnan muihin ruoka- ja tavarakuljetuksiin. Tällöin kuljetuksiin ja
siirtymisiin käytetty aika rakennusmiesten työpanoksesta jää rakennustyöhön.
Toni Nieminen, joka on aiemmin työskennellyt hautausmaamestarina Paijalassa 6 vuotta,
olisi valmis tulemaan takaisin töihin seurakunnalle. Hänellä on tarvittava rakennusalan
peruskoulutus ja hän on ollut viimeisen vuoden rakennusalalla töissä.
Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto päättää
1.
2.
3.
4.
Päätös

palkata Toni Niemisen vakituiseen työsuhteeseen rakennusmieheksi 1.11.2018 alkaen
että palkkauksen vaativuusryhmä on 402 (1.963,51 €)
että työtekopaikkana on Kirkkotien vanhan pappilan työtupa
myöntää Toni Niemiselle oman auton käyttöoikeuden

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Henkilöstöasia
Kn 123

TUUSULAN SEURAKUNNAN EDUSTAJAT NEUVOTTELUUN PALVELEVAN PUHELIMEN ORGANISOINNISTA
Kn 124
Järvenpään seurakunta on kutsunut Keravan ja Tuusulan seurakunnan edustajat neuvotteluun
koskien palvelevan puhelimen organisoimista seurakuntien kesken 29.11.
Liite 4

Järvenpään seurakunnan tiedoksianto

TUUSULAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

12
PÖYTÄKIRJA 11/18
13.11.2018

Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto
1. keskustelee asiasta tiedoksiannon perusteella
2. valitsee edustajaksi kirkkoherra Ulla Rosenqvistin, palvelevasta puhelimesta vastaavan
työntekijän Kari Pätsin ja Kasvatuksen työalajohtaja Jaana Rannikon
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

VUODEN 2019 KIRKKOKOLEHDIT
Kn 125
Kirkkohallitus on kirkkolain 22 luvun 2§:n nojalla määrännyt, että vuoden 2019 aikana on
Turun arkkihiippakunnan sekä Tampereen, Oulun, Mikkelin, Kuopion, Lapuan, Helsingin ja
Espoon hiippakunnissa koottava alla luetellut kolehdit. Alla olevasta listasta voi nähdä myös,
mitkä ovat pakollisia ja mitkä ovat seurakunnan valitsemia kolehtikohteita.
• Puneisella on merkitty Kirkkohallituksen määräämät päivään sidotut pakolliset
kolehdit
• Sinisellä on merkitty Kirkkohallituksen määräämät tiettyyn ajanjaksoon sidotut
pakolliset kolehdit
• Violetilla on merkitty Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin määräämät päivään
sidotut pakolliset kolehdit
• Mustalla on merkitty Kirkkohallituksen kolehtisuosituksista seurakunnan valitsemat
kolehdit
• Vihreällä on merkitty seurakunnan vapaasti valitsemat kolehtikohteet
Liite 5

Kolehdit 2019

Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto
1. käy yleiskeskustelua
2. hyväksyy liitteenä olevan kolehtilistan
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019
Kn 126
Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto
1)
2)
3)
4)

kuulee talousjohtajan ja kirkkoherran esittelyn ja käy yleiskeskustelun
käy suunnitelman läpi työaloittain
päättää muutoksista, lisäyksistä ja tarkennuksista
hyväksyy Tuusulan seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2019
toimintasuunnitelman ja taloussuunnitelman yhteenvedon sekä Kasvatuksen
perustoimintokuvauksen ja vie sen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi

LIITE 6
Päätös

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Henkilöstöasia, sivutoimilupa
Kn 127

EDUSTAJIEN VALITSEMINEN ROSELIUS-SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN VUOSIKSI 2019-2020
Kn 128
Kirkkoneuvosto on nimennyt kokouksessaan 1/2017 Roselius-säätiön valtuuskuntaan vuosiksi
2017 - 2018 Kyllikki Samilan ja Marja-Leena Kulmalan, joiden toimikausi päättyy 31.12.2018.
Roselius-säätiön hallituksen jäsenenä toimivat talousjohtaja Marjut Helske virkansa puolesta.
Luottamushenkilöpaikalle valitaan vuoden 2019 puolella yksi uuden kirkkoneuvoston jäsenistä.
Päätös annetaan tiedoksi Outi Hämäläinen, outi.hamalainen@tuusula.fi / Roselius-säätiön
sihteeri
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto nimeää Roselius-säätiön valtuuskuntaan Tuusulan seurakunnan edustajiksi
Marja-Leena Kulmalan ja Kyllikki Samilan vuosiksi 2019-2020
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUT ASIAT
UUSIEN VIRSIKIRJOJEN HANKINTA TUUSULAN KIRKKOON
Kn 129
Kirkkoneuvosto päättää yksimielisesti hankkia jouluksi 2018 uudet virsikirjat Tuusulan kirkkoon
kirkkoneuvoston määrärahoista.
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:
- Kuukausiraportti – tammi-syyskuu 2018 (liite)
KESKUSTELUASIAT
Käytiin läpi seurakuntavaalien ennakkoäänestykseen liittyviä asioita.
SEURAAVAT KOKOUKSET
Kirkkoneuvosto: 11.12.
Kirkkovaltuusto: 27.11. klo 17.00
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.18 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi
pöytäkirjaan. Kirkkoneuvosto veisasi virren 563.

