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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoherra piti alkuhartauden ja kirkkoneuvosto veisasi virren 7. Puheenjohtaja avasi
kokouksen. Ennen nimenhuutoa kirkkoherra ja talousjohtaja kiitti kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajaa Markku Yli-Perttulaa pitkästä panoksesta seurakunnan hyväksi
luottamustehtävissä. Kirkkoherra suoritti nimenhuudon sekä totesi kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Päivi Turunen ja Marja-Leena Kulmala valittiin kokouksen 12/18 pöytäkirjantarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi, lisättynä 153 §.
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TUUSULAN KIRKON VIRSIKIRJAT
Kn 130
Edellisessä kokouksessa kirkkoneuvosto päätti hankkia Tuusulan kirkkoon uudet virsikirjat.
Julistuksen ja musiikin työaloilta tulleiden palautteen perusteella esitys tuodaan
kirkkoneuvostolle uudelleenarvioitavaksi.
Julistuksen työalajohtaja Kalervo Pöykkö esitteli kirkkoneuvostolle seurakunnan virsikirjoja
koskevaa tilannetta ja niitä koskevia suunnitelmia. Esityksen jälkeen kirkkoneuvosto kävi
yleiskeskustelun, jonka aikana jäsenillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä virsikirjoihin
liittyen.
Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto
1. käy yleiskeskustelun ja tekee päätöksen virsikirjojen hankinnasta.
2. päättää kumota kn 11/18 kokouksen 129 § päätöksen
3. päättää kokeilla virsikirjan ja lisävihon yhdistävää muovitaskua
Päätös

Esitys hyväksyttiin

YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA 2019 - 2022
Kn 131
_______________________________
(yht.tmk § 58)
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on tehty ajalle 2017-2018. Se tulee päivittää ja
laatia seuraavalle 4-vuotiskaudelle. Liitteenä olevaan suunnitelmaan on tehty
päivitysluonteisia muutoksia. Toimikunnan tehtävänä on lukea ja tehdä tarvittavia muutoksia
suunnitelmaan.
LIITE 1

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2019 -2022 (luonnos)

Puheenjohtajan esitys
1) Yhteistyötoimikunta käy keskustelua ja tekee tarvittavat muutokset/lisäykset liitteenä
olevaan Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmaan.
2) Yhteistyötoimikunta esittää Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa kaudelle 2019 2022 kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Yhteistyötoimikunta esittää Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa kaudelle 2019 -2022
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi
________________________________
Kn 131
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Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2019 -2022 (luonnos)

Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2019 – 2022
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

HOITOONOHJAUKSEN SUOSITUSSOPIMUS 2019
Kn 132
______________________________
(yht.tmk § 59)
Seurakunnan hoitoonohjaus suositussopimus on vuodelta 2005. Suositussopimusta on syytä
päivittää. Puheenjohtaja on korjannut tekstistä ainoastaan lakiviittaukset, koska ne olivat
vanhentuneet. Muutoin teksti on voimassa olevan suositussopimuksen kaltainen.
Yhteistyötoimikunta voi halutessaan tehdä tekstiin muutoksia.
LIITE 2

Hoitoonohjauksen suositussopimus 2019

Puheenjohtajan esitys
1) Yhteistyötoimikunta käy keskustelua ja tekee tarvittavat muutokset/lisäykset Hoitoonohjaus suositussopimukseen.
2) Yhteistyötoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää Kirkkovaltuustolle Hoitoonohjauksen suositussopimusta hyväksyttäväksi.
Päätös: Yhteistyötoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää Kirkkovaltuustolle
Hoitoonohjauksen suositussopimusta hyväksyttäväksi.
________________________________
Kn 132
Liite 2

Hoitoonohjauksen suositussopimus 2019

Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Hoitoonohjauksen
suositussopimuksen 2019
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TUUSULAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

5
PÖYTÄKIRJA 12/18
11.12.2018

TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2021
Kn 133
____________________________
(yht.tmk § 60)
Työsuojelun toimintasuunnitelma tulee päivittää seuraavalle 4-vuotiskaudelle. Teksti on
pääosin vanhan, nyt voimassa olevan, sopimuksen kaltainen, mutta henkilöstötietojen osalta
päivitetty.
Edellinen Työsuojelun toimintasuunnitelma 2014-2017 tehtiin viiveellä, vain vuodelle 2017,
koska se oli jäänyt päivittämättä 4-vuotiskauden alussa. Toimintasuunnitelmaa voidaan
tarvittaessa päivittää myös kauden aikana.
Yhteistyötoimikunta voi tehdä liitteenä olevaan luonnokseen muutoksia.
LIITE 3

Työsuojelun toimintasuunnitelma 2018-2021

Puheenjohtajan esitys
1) Yhteistyötoimikunta käy keskustelua ja tekee tarvittavat muutokset/lisäykset
työsuojelun toimintasuunnitelmaan 2018-2021
2) Yhteistyötoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy Työsuojelun
toimintasuunnitelman kaudelle 2018-2021
Päätös: Yhteistyötoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy Työsuojelun
toimintasuunnitelman kaudelle 2018-2021
_______________________________
Kn 133
Liite 3

Työsuojelun toimintasuunnitelma 2018-2021

Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy Työsuojelun toimintasuunnitelman kaudelle 2018 -2021
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

VARHAINEN TUKI TYÖKYVYN YLLÄPITÄMISEKSI 2019
Kn 134
_________________________________
(yht.tmk § 61)
Seurakunnan ohje Varhainen tuki työkyvyn ylläpitämiseksi on vuodelta 2011. Varhaisen tuen
mallin ohjeistusta on syytä päivittää. Puheenjohtaja on täydentänyt tekstiin maininnan
Populus-ohjelman käytöstä sekä sairauslomasta, joka liittyy alle 10 v äkillisesti sairastuneen
lapsen hoitoon. Muutoin teksti on voimassa olevan asiakirjan kaltainen. Päätös astuu
voimaan 1.1.2019
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Yhteistyötoimikunta voi halutessaan tehdä tekstiin muutoksia.
LIITE 4

Varhainen tuki työkyvyn ylläpitämiseksi 2019

Puheenjohtajan esitys
1) Yhteistyötoimikunta käy keskustelua ja tekee tarvittavat muutokset/lisäykset Varhaisen
tuen malliin
2) Yhteistyötoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy Varhainen tuki työkyvyn
ylläpitämiseksi –ohjeet ja päättää, että ne astuvat voimaan 1.1.2019
Päätös: Yhteistyötoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy Varhainen tuki
työkyvyn ylläpitämiseksi –ohjeet ja päättää, että ne astuvat voimaan 1.1.2019
______________________________
Kn 134
Liite 4

Varhainen tuki työkyvyn ylläpitämiseksi 2019

Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy Varhainen tuki työkyvyn ylläpitämiseksi –ohjeen ja päättää, että se
astuu voimaan 1.1.2019
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

EDUSTAJIEN VALITSEMINEN ROSELIUS-SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN VUOSIKSI 2019-2020/II
Kn 135
Roselius-säätiön valtuuskunnan varsinaiset jäsenet nimettiin kirkkoneuvoston kokouksessa
13.11.2018 § 128. Tuolloin jäivät valitsematta varsinaisille jäsenille varajäsenet.
__________________________
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.
Päätös annetaan tiedoksi Outi Hämäläinen, outi.hamalainen@tuusula.fi / Roselius-säätiön
sihteeri

TUUSULAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

7
PÖYTÄKIRJA 12/18
11.12.2018

Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto nimeää Roselius-säätiön valtuuskuntaan Tuusulan seurakunnan edustajiksi
Marja-Leena Kulmalan ja Kyllikki Samilan vuosiksi 2019-2020
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

________________________

Kn 135

Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto päättää nimetä Marja-Leena Kulmalalle ja Kyllikki Samilalle varajäsenet
Roselius-säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2019 -2020.
Päätös annetaan tiedoksi Outi Hämäläinen, outi.hamalainen@tuusula.fi / Roselius-säätiön
sihteeri
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Marja-Leena Kulmalan varajäseneksi valittiin Ilkka Ertimo ja
Kyllikki Samilalle varajäseneksi valittiin Pekka Latva-Pukkila

AS OY TUUSULAN TÄHTITAIVAS –YHTIÖN LOPETTAMINEN
Kn 136
As Oy Tuusulan Tähtitaivas on perustettu vuonna 2013, ja sen koko osakekannan omistaa
seurakunta. Perustettaessa tarkoitus oli, että seurakunta alkaa itse rakentamaan
asuinkerrostaloa, jonka pohjakerros jäisi seurakunnan käyttöön. Hanke kariutui sen
rinnakkaishakkeen, Koy Tuusulan Virasto- ja seurakuntakeskus -hankkeen, myötä. Yhtiötä
isännöi Kiipro Oy vuoteen 2015 asti, mutta kirjanpidot 2015 ja 2016 teki Kiipro Oy:n ostanut
Kiinteistö-Tahkola Oy, kun niitä vuonna 2017 pyysimme.
Viimeisimmät päätökset As Oy Tuusulan Tähtitaivaaseen liittyen kirkkoneuvostossa on tehty
2015, jolloin yhtiölle on valittu hallitus (5/2015, § 93) ja talousjohtaja edustamaan
seurakuntaa toistaiseksi yhtiökokouksessa (4/2015, § 76). Yhtiössä ei ole pidetty hallituksen
kokouksia, eikä yhtiökokouksia kevään 2015 jälkeen, joten viimeisin tilinpäätös, jonka yhtiön
yhtiökokous on hyväksynyt, on vuodelta 2014.
Vesa Toivonen (HTM, KTM, BDO Oy:n tilintarkastaja) konsultoi talousjohtajaa ja hallituksen
puheenjohtajaa Juha Laine-Ylijokea, ja antoi askelmerkit yhtiön lopettamiseksi. Yhtiön oma
pääoma on menetetty jo muutama vuosi sitten, ja tuolloin Kiipro Oy:n isännöimä yhtiö olisi
pitänyt asettaa selvitystilaan. Koska yhtiö on kokonaan seurakunnan omistama, eikä siinä ole
ollut toimintaa, ei hallituksen kokouksia ole pidetty, ja se on jäänyt tekemättä. Seurakunta
on ainut taho, jolle yhtiö on velkaa.
Seurakunnan tulee kirjata saatavat yhtiöltä luottotappioiksi 2018 vuoden kirjanpitoon.
Saatavaa on 39.198,99 €. Saatavat ovat syntyneet yhtiön olemassa olon aikana Kiipro Oy:lle
maksetuista isännöintikuluista, suunniteltujen asuntojen myyntiesitteiden painatuksista ja
arkkitehtikuluista.
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Vesa Toivoselta saatujen ohjeiden mukaisesti pidettiin ylimääräinen yhtiökokous 28.11.2018,
johon osallistuivat seurakunnan edustajana talousjohtaja Helske, ja As Oy Tuusulan
Tähtitaivaan hallituksen puheenjohtaja Juha Laine-Ylijoki. Ylimääräisen yhtiökokouksen
pöytäkirja liitteenä.
Seurakunnan tulee nimetä uusi yhtiökokousedustaja, koska talousjohtaja Marjut Helske on
nimetty selvitysmieheksi hoitamaan yhtiön lopettamiseen liittyvät toimenpiteet.
Liite 5a
Liite 5b
Liite 5c

As Oy Tuusulan Tähtitaivaan yhtiökokouksen pöytäkirja 28.11.2018
KN 4-2015 § 76
KN 5-2015 § 93

Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto
1) merkitsee tiedokseen As Oy Tuusulan Tähtitaivaan asettamisen selvitystilaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti
2) päättää, että seurakunnan saaminen As Oy Tuusulan Tähtitaivaalta, 39.198,99 €,
kirjataan luottotappioihin vuoden 2018 aikana
3) päättää, että seurakuntaa edustaa As Oy Tuusulan Tähtitaivaan yhtiökokouksissa
kiinteistöpäällikkö Niklas Turku
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN UUDISTAMINEN
Kn 137
Voimassa oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö on vahvistettu Espoon Tuomiokapitulissa
26.5.2015. Sen lakiviittaukset ovat vanhentuneet ja seurakunta on saanut kapitulista
mallisäännön, jota tulisi noudattaa.
Liitteenä olevassa ehdotuksessa kirkkoneuvoston uudeksi ohjesäännöksi on merkitty
punaisella värille ne kohdat, jotka eroavat tuomiokapitulin antamasta mallisäännöstä.
Asiallisesti muutoksia edelliseen ohjesääntöön ei ole.
Ohjesääntö alistetaan Espoon tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Liite 6a
Liite 6b
Liite 6c

Voimassa oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö
Mallisääntö
Ehdotus uudeksi kirkkoneuvoston ohjesäännöksi
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Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto
1) käy yleiskeskustelun uudesta kirkkoneuvoston ohjesäännöstä
2) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön ja
alistaa hyväksytyn johtosäännön Espoon tuomiokapitulin vahvistettavaksi
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

HENKILÖSTÖASIA
Kn 138

HENKILÖSTÖASIA
Kn 139

HENKILÖSTÖASIA
Kn 140
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TUUSULAN SEURAKUNTAKESKUKSEN SIIVOUSPALVELUIDEN TUOTTAJAN VALINTA
Kn 141
________________________
Kiint.jk § 40
Kiinteistöpäällikkö on yhdessä johtavan suntion kanssa kilpailuttaneet siivouspalvelut
Tuusulan seurakuntakeskuksessa. Määräaikaan mennessä tuli 4 tarjousta. Tarjouspyynnössä
pyydettiin erilliset tarjoukset molemmista rakennuksista sekä rakennuksiin varattu aika.
Ainoat tarjoajat jotka täyttivät tarjouspyynnön, oli Keradur Oy ja Kiiltokoti Oy.
Tarjoukset ovat liitteinä
Kiinteistöpäällikön esitys:
Koska selvästi alhaisimman hinnan tarjosi Keradur Oy ja seurakunnalla on hyvät kokemukset,
heidän palveluista esitän, että kiinteistötoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että
Keradur Oy valitaan Tuusulan seurakuntakeskuksen siivouspalveluiden tuottajaksi ajalle
1.1.2019-31.12.2020.
Päätös: Esityksen mukaan
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
_______________________

Kn 141

Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kiinteistötoimen johtokunnan esityksen.
Liite 7
Päätös

Koonti tarjouksista

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
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SEURAKUNNALLE HOITAMATTOMINA PALAUTUNEET HAUDAT 2017
Kn 142
__________________________
Haut.jk. § 23
__________________________
HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KUULUTTAMINEN SYKSYLLÄ 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 on tiedotettava 24 luvun 11 §:n 1 momentissa
säädetyllä tavalla.

Ylipuutarhurin
esitys

Päätös

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
Hautausmaatoimen johtokunta
1

käy yleiskeskustelun hautojen hoitamattomuudesta

2

esittää kirkkoneuvostolle listattujen hautojen kuuluttamista hoitamattomina

esitys hyväksyttiin
Tuusulan seurakunnan hautausmailla on kirkkoneuvoston (§ 74/2016) tekemällä päätöksellä
kuulutettu hoitamattomat haudat. Kuulutusmenettelyn tuloksena osa haudoista on
kunnostettu, mutta Paijalan hautausmaalla on edelleen kuulutettuja hautoja kunnostamatta.
Haudat ovat palautuneet seurakunnalle jo vuonna 2017, mutta asia on pudonnut
hautaustoimen johtokunnan esityslistalta (7/2017, 18.10.2017). Tältä osin asian virallinen
eteneminen on katkennut. Erhe huomattiin nyt ja sen vuoksi seurakunnalle 2017
palautuneiden hautojen lista tuodaan nyt johtokuntaan ja lähetetään edelleen
kirkkoneuvostolle. Käytännössä hautojen kuuluttaminen on edennyt haudoilla ja kirjeinä kuten
ennenkin, mutta asia ei ole käynyt uudelleen vuonna 2017 johtokunnassa ja
kirkkoneuvostossa.

Ylipuutarhurin esitys
Hautaustoimen johtokunta
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käy yleiskeskustelun
esittää kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi luettelon seurakunnalle palautuneista haudoista
2017, joita ei ole kunnostettu kuulutusmenettelystä huolimatta
esittää kirkkoneuvostolle, että ko. haudoilta poistetaan hautamuistomerkit ja että hautoja
voidaan luovuttaa uudelleenhautaukseen tarpeen mukaan 2020.
Liite 1: Tuusulan seurakunnalle hoitamattomana palautuneet haudat 2017

Päätös
Hyväksyttiin.
__________________________
Kn 142
Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy
1. luettelon seurakunnalle palautuneista haudoista 2017, joita ei ole kunnostettu
kuulutusmenettelystä huolimatta ja jotka voidaan luovuttaa uudelleenhautaukseen tarpeen
mukaan 2020.
2. haudoilta poistetaan hautamuistomerkit
Liite 8
Päätös

Tuusulan seurakunnalle hoitamattomana palautuneet haudat 2017

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

SEURAKUNNALLE HOITAMATTOMINA PALAUTUNEET HAUDAT 2018
Kn 143
__________________________
Haut. jk. § 24
HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KUULUTTAMINEN SYKSYLLÄ 2017
Haut.jk. § 24
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 2017. 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
seurakunnassa todettu puutteelliseksi.
LIITE 4a, Paijalan ja Kellokosken hautausmaan hoitamattomat haudat 2017
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Hautausmaatoimen johtokunta
1

käy yleiskeskustelun hautojen hoitamattomuudesta

2

esittää kirkkoneuvostolle listattujen hautojen kuuluttamista hoitamattomina

Esitys hyväksyttiin ja hautausmaatoimen johtokunta lähettää asian edelleen
kirkkoneuvostolle.
Tuusulan seurakunnan hautausmailla on kirkkoneuvoston (§ 107/2017) tekemällä
päätöksellä kuulutettu hoitamattomat haudat (vaaralliset kivet ja/tai haudan
hoito laiminlyöty). Kuulutusmenettelyn tuloksena osa haudoista on kunnostettu,
mutta Paijalan hautausmaalla on edelleen kuulutettuja hautoja kunnostamatta.

Ylipuutarhurin esitys
Hautaustoimen johtokunta
1
2
3

käy yleiskeskustelun
esittää kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi luettelon seurakunnalle palautuneista
haudoista 2018, joita ei ole kunnostettu kuulutusmenettelystä huolimatta.
esittää kirkkoneuvostolle, että ko. haudoilta poistetaan hautamuistomerkit ja että
hautoja voidaan luovuttaa uudelleenhautaukseen tarpeen mukaan 2021.
Liite 2: Tuusulan seurakunnalle hoitamattomina palautuneet haudat 2018

Päätös
Hyväksyttiin.
__________________________
Kn 143
Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy
1. luettelon seurakunnalle palautuneista haudoista 2018, joita ei ole kunnostettu
kuulutusmenettelystä huolimatta ja jotka voidaan luovuttaa uudelleenhautaukseen tarpeen
mukaan 2021.
2. että, haudoilta poistetaan hautamuistomerkit
Liite 9
Päätös

Tuusulan seurakunnalle hoitamattomina palautuneet haudat 2018

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2019-2020
Kn 144
KJ 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan vuosiksi 2019-2020.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN SUHTEELLISIA VAALEJA VARTEN VUOSIKSI 2019-2022
Kn 145
Tuusulan seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksessä 17 § 1 ja 2 momentin mukaan
ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten
vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista
jäsentä ja kolme varajäsentä.
Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on
päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla.
Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaa keskuudestaan toimikaudekseen
2019-2022 suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan ja valitsee siihen kolme
varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2019-2020
Kn 146
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 Luvun 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 9 jäsentä.
KL 10 Luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra.
Varapuheenjohtajan vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja
kolmannen vuoden tammikuussa.
Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan vuosiksi 2019-2020.
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Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2019-2020
Kn 147
KL 10 Luvun 2 §:n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä
varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään
11 muuta henkilöä. Valituilla henkilöillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 Luvun 2 §:n kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan
kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten
muut jäsenet. Ohjesäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajien lisäksi 9
muuta jäsentä.
KL 23 Luvun 8 §:n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta,
hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä
kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 %, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston jäsenet (9) vuosiksi
2019-2020.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VARAJÄSENEN VALINTA VUOSIKSI 2019-2020
Kn 148
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 §:n mukaan varapuheenjohtaja ja jäsenten vaalin jälkeen on
eri vaalilla valittava heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston
varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi 2019-2020.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2019-2020
Kn 149
KL 10 Luvun 2 § ja kirkkoneuvoston ohjesääntö 3 §.
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Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston jäsenten
henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019-2020.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENEN VALINTA VUOSIKSI
2019-2020
Kn 150
KL 10 Luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen
kirkkoneuvoston avuksi sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston
antamissa johtosäännöissä.
Johtokuntia on Tuusulan seurakunnassa kaksi: hautaustoimen- ja kiinteistötoimen
johtokunnat. Molempien johtokuntien johtosäännön 1 §:n mukaan, kirkkovaltuusto valitsee
johtokunnan jäsenet kirkkoneuvoston toimikaudeksi.
Hautaustoimen johtokunnan johtosäännön 2 §:n mukaan johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja,
kolme muuta jäsentä ja yksi varajäsen. Johtokunnan puheenjohtajan nimeää kirkkovaltuusto
kirkkoneuvoston varsinaisista jäsenistä ja johtokunnan varapuheenjohtajan valitsee johtokunta
varsinaisista jäsenistään.
Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee hautaustoimen johtokunnan
puheenjohtajan, kolme (3) muuta jäsentä sekä yhden (1) varajäsenen vuosiksi 2019-2020.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KIINTEISTÖTOIMEN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENEN VALINTA VUOSIKSI
2019-2020
Kn 151
KL 10 Luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen
kirkkoneuvoston avuksi sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston
antamissa johtosäännöissä.
Kiinteistötoimen johtokunnan johtosäännön 2 §:n mukaan johtokuntaan kuuluu
puheenjohtaja, kolme muuta jäsentä ja yksi varajäsen. Johtokunnan puheenjohtajan valitsee
kirkkovaltuusto kirkkoneuvoston varsinaisista jäsenistä ja johtokunnan varapuheenjohtajan
valitsee johtokunta varsinaisista jäsenistään.
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Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kiinteistötoimen johtokunnan
puheenjohtajan, kolme (3) muuta jäsentä sekä yhden (1) varajäsenen vuosiksi 2019-2020.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

SEURAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS 1.1.2019-28.2.2019
Kn 152
Seurakunnan nimenkirjoittamisesta on säädetty KL 7 Luvun 7 §:ssä:
”KL 7:7 § (20.8.2004/821)
Seurakunnan ja seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus
Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan ja yhteinen kirkkoneuvosto
seurakuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta.”
Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherra Ulla Rosenqvistin ja seurakunnan talousjohtaja Marjut
Helskeen yhdessä tai heidän valtuuttamansa edustamaan seurakuntaa sekä allekirjoittamaan
seurakunnan puolesta sopimukset.

SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTTI 2018
Kn 153
Tuusulan seurakunnan sisäiset tarkastajat, Berit Haglund ja Lauri Untamo ovat jättäneet
sisäisen tarkastuksen raportin kirkkoneuvostolle.
Liite 10

Sisäisen tarkastuksen raportti

Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto
1) käy raportista yleiskeskustelun
2) merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen raportin
3) ja vie sen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:
Kirkkohallituksen yleiskirjeet
17/2018 Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019-2020 (pdf)
17/2018 Liite 1 Tarjouspyyntö hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista
seurakuntataloudelle - malli (docx)
17/2018 Liite 2 Tilintarkastajalle - ISAE varmuuslausunto (docx)
16/2018 Uusi etu- ja sukunimilaki voimaan 1.1.2019 (pdf)
15/2018 Rippikoulun malliohjesääntö (pdf)
15/2018 liite - Rippikoulun malliohjesääntö 2018 (pdf)
14/2018 Vuoden 2019 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle (pdf)
-

Verotuloseuranta 11/2018

KESKUSTELUASIAT
Keskusteltiin sankarihautojen ja nimikirjan nimien putsaamiseen liittyvistä asioista.
SEURAAVAT KOKOUKSET
Kirkkoneuvosto: 15.1., 5.2., 12.3., 2.4., 7.5., 4.6.
Kirkkovaltuusto: 29.1., 21.5., 24.9., 26.11.
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi
pöytäkirjaan. Kirkkoneuvosto veisasi virren 30.

