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TUUSULAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 1/2019
aika

tiistai 15.1.2019 klo 18:00-

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
Jorma Sulander
Päivi Turunen

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
”
”
”

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

asiat 1-10 §

__________________________________________________________________________________
Ulla Rosenqvist
Mikke Mäki
puheenjohtaja
sihteeri
pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 15.1.2019

__________________________________________________________________________________
Ilkka Ertimo
Leena Jäntti
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoherra piti alkuhartauden ja kirkkoneuvosto veisasi virren 340. Puheenjohtaja avasi
kokouksen klo 18.00, suoritti nimenhuudon sekä totesi kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Kokouksen 1/19 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ilkka Ertimo ja Leena
Jäntti.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi, lisättynä 5-10 § niin, että kokouksen alussa pykälät
käsitellään järjestyksessä 5, 2 ja 10, jolloin lopullinen järjestys pykälien ja liitetiedostojen
numeronnoin osalta muuttuu pöytäkirjaan.
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VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJA TERHI MAKKOSEN VIRKASUHTEEN PURKAMINEN
Kn 1
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Terhi Makkonen on toimittanut 4.1.2019 ilmoituksen
varhaiskasvatuksen ohjaajan virkasuhteen purkamisesta koeajan päättyessä 31.3.2019.
Liite 1

Terhi Makkosen ilmoitus virkasuhteen purkamisesta

Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto merkitsee Terhi Makkosen ilmoituksen virkasuhteen purkamisesta tiedoksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ei julkaista internetissä
Kn 2
VIRKANIMIKKEEN MUUTOS
Kn 3
Tuusulan seurakunnassasi on varhaiskasvatuksen ohjaajanvirka (vakanssi 87).
Varhaiskasvatuksen ohjaajalta vaaditaan piipankokouksen määräämä sososiaali- ja
terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK). Kelpoisuusvaatimukset tälle
virkanimikkeelle tulevat kirkkohallitukselta ja ovat seuraavat:
Tutkinnon tulee sisältää lastentarhanopettajan tehtäviin kelpoistavat
vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatukseen ja
sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot ja vähintään 90 opintopistettä
teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon varhaiskasvatukseen
liittyviä opintoja seuraavasti:
1. Raamattuun, kristinuskoon ja kirkon hengelliseen elämään liittyviä
teologisia opintoja vähintään 20 opintopistettä;
2. Kirkon kasvatuksen ja erityisesti kirkon varhaiskasvatuksen alan
ammattiopintoja vähintään 40 opintopistettä;
3. Kirkon varhaiskasvatuksen alan päätoiminen harjoittelu vähintään 15
opintopistettä, josta vähintään 12 opintopistettä Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä;
4. Kirkon varhaiskasvatuksen alan opinnäytetyö vähintään 15 opintopistettä.
Virassa ei ole tällä hetkellä vakinaista työntekijä.
Virkanimike halutaan muuttaa varhaiskasvatustyön ohjaajan viraksi. Tämä viran
kelpoisuusvaatimukset voi seurakunta määritellä itse.
Tuusulan seurakunta haluaa määritellä varhaiskasvatustyön ohjaajan viran vaatimukset
seuraavasti:
Viran pätevyysvaatimukset ovat piispainkokouksen hyväksymä kirkon varhaiskasvatuksen
ohjaajan pätevyys tai vastaava tai muualta saatu pätevyys ja kokemus.
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Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto muuttaa varhaiskasvatuksen
ohjaajan virkanimikkeen varhaiskasvatustyön ohjaajan virkanimikkeeksi 1.2.2019 alkaen.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

VARHAISKASVATUSTYÖN OHJAAJAN VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI
Kn 4
Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto
1. julistaa varhaiskasvatustyön ohjaajan viran haettavaksi siten, että hakuaika on 1.2. –
17.2.2019
2. edellyttää, viranhaltijalta varhaiskasvatuksen ohjaajan pätevyyttä (Kirkon
säädöskokoelma nro 124 3§:n mukainen tutkinto / sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK) tai muu soveltuva tutkinto ja muuten
hankittua pätevyyttä ja kokemusta.
3. Virkaan valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen
4. toteaa, että viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaan tehtäväpalkan
ollessa 2 670,19 €.
5. hakee kasvatuksen tiimiin henkilöä johtamaan ja kehittämään varhaiskasvatuksen
kenttää yhdessä varhaiskasvatuksen ohjaajan kanssa. Viran erityiseksi vastuualueeksi on
määritelty päiväkerho- ja iltapäiväkerhotyö.
6. nimeää haastattelutyöryhmään kirkkoherra Ulla Rosenqvistin, kasvatuksen työalajohtaja,
kappalainen Elisa Varkemaan, varhaiskasvatuksen ohjaaja Katja Manninen-Abbouchin
sekä kirkkoneuvoston edustajan, joka valitaan uuden kirkkoneuvoston ensimmäisessä
kokouksessa 5.2.2019.
Hakemusteksti on:
Tuusulan seurakunnassa on haettavana
varhaiskasvatustyön ohjaajan virka
Etsimme kasvatuksen tiimiin osaajaa johtamaan ja kehittämään varhaiskasvatuksen kenttää
yhdessä varhaiskasvatuksen ohjaajan kanssa. Viran erityiseksi vastuualueeksi on määritelty
päiväkerho- ja iltapäiväkerhotyö. Pidämme pedagogista osaamista tärkeänä ja arvostamme
kokemusta lapsiryhmien kanssa työskentelystä sekä esimiestehtävistä. Toivomme, että
seurakunta työympäristönä on sinulle tuttu.
Tuusulan seurakunnassa on yhdessä tekemisen meininki, ja sitä toivomme myös tiimimme
uudelta jäseneltä. Etsimme sinua, joka pystyt löytämään uusia uria ja kehittämään työtä
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rohkealla otteella yhdessä tiimin kanssa, joka uskaltaa myös kokeilla ja epäonnistua.
Tehtävässä tarvitaan joustavuutta ja yhteistyötaitoja. Hyvästä huumorintajusta on myös
apua.
Edellytämme viran haltijalta kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan pätevyyttä (Kirkon
säädöskokoelma nro 124 3§:n mukainen tutkinto / sosiaali- ja terveysalan
ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi AMK) tai vastaavaa muuten hankittua pätevyyttä ja
kokemusta.
Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, ja hänen tulee
toimittaa rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601 mukaan
tehtäväkohtaisen palkan ollessa 2670,19 €. Seurakunnassa on useita toimipisteitä, joten oma
auto on välttämätön.
Viran hakuaika on 1.2.-17.2.2019. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Hakijoita pyydetään
varautumaan haastatteluun ma 25.2.2019
Lisätietoja tehtävästä antavat varhaiskasvatuksen ohjaaja Katja Manninen-Abbouchi (p.
040 778 9776, katja.manninen-abbouchi@evl.fi) ja kasvatuksen työalajohtaja Elisa Varkemaa
(p. 040 653 0294, elisa.varkemaa@evl.fi)
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KASTETILAISUUKSIEN TILAVUOKRAT
Kn 5
Kirkon tulevaisuusselonteon 2018 julkaisussa ”Kirkon kasvatus vuonna 2030” käsitellään
kastetta ja sen tulevaisuutta kirkossamme. Katri Vappula, yksi julkaisun kirjoittajista
painottaa sitä, miten kirkon tulisi poistaa kaikki mahdolliset esteet kasteelle tulemiselle.
Vappula pohtii julkaisussa mm. vaikuttaako kummien määrä siihen, kun perheet miettivät
lapsen kasteelle tuomista. Kummien osalta Vappula jatkaa teologista pohdintaa siitä, kuinka
tärkeää on se, onko lapsella yksi vai useampi kummi.
Edellä oleva teksti on alustusta kysymykselle, mitä Tuusulan seurakunta voi tehdä
poistaakseen esteitä kasteelle tulemiselle. Yksi este saattaa olla seurakunnan tilojen vuokrien
hinnat. Viime vuonna 2018 tilojen vuokrista tulot olivat yhteensä 6730 euroa.
Tuusulan rovastikunnan kaikissa seurakunnissa Mäntsälän ja Tuusulan seurakuntaa lukuun
ottamatta kastetilat ovat olleet jo vuosia ilmaisia oman seurakunnan jäsenille.
Jo hyväksytyssä budjetissa kastetilojen vuokratuotot on hyväksytty vuodelle 2019
Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että se päättää, että oman seurakunnan jäseniltä ei
peritä vuokraa seurakunnan eri toimipisteissä pidettävistä kastejuhlista.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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ANN-MARIE HAGMANIN IRTISANOUTUMINEN
Kn 6
Lastenohjaaja Ann-Marie Hagman on irtisanoutunut työstään. Ann-Marie Hagman on
toimittanut irtisanoutumisen 12.11.2018. Irtisanoutuminen tuotiin kirkkoneuvostolle tiedoksi
edellisessä kokouksessa 11.12.2018 (Kn 12/18), jossa 138 §:ssä käsiteltiin varhaiskasvatuksen
henkilöstömuutoksia. Pykälän käsittelyn yhteydessä jäi puuttumaan Hagmanin kirkkoherralle
osoittama irtisanoutuminen, joka tuodaan tiedoksi kirkkoneuvostolle kokouksessa 1/19.
Pykälässä ilmeni, että Ann-Marie Hagmanin työpanos hoidetaan kevään 2019 ajan tämän
hetkisellä henkilöstöresurssilla.

________________________

Kn 12/18 138 §

Lastenohjaaja Ann-Marie Hagman irtisanoutui vakituisesta lastenohjaajan tehtävästään
12.11.2018 ja lastenohjaaja Jessi Pulkkinen jatkaa perhevapaataan kevään 2019 ajan.
Lastenohjaaja Jessi Pulkkisen sijaiseksi on palkattu Riikka Rantalainen, jonka määräaikainen
työsopimus on päättymässä 21.12.2018.
…
Lastenohjaaja Ann-Marie Hagman työpanos hoidetaan kevään 2019 ajan tämän hetkisellä
henkilöstöresurssilla. Päiväkerhoryhmien pienentyminen on vähentänyt niihin kohdistuvaa
henkilöstötarvetta. Päiväkerhoryhmiä yhdistetään, jolloin henkilöstöresurssia vapautuu
muuhun toimintaan ja kerhoryhmistä tulee paremmin lasten kehitystä tukevia. Liian pienet
kerhoryhmät eivät mahdollista ryhmätyötaitojen omaksumista, leikkien, pelien ja liikunnan
mahdollisuuksia. Syksyn 2019 osalta tilanne on vielä avoin, kun päiväkerhoilmoittautumisista
ja lapsimääristä ei ole vielä tietoa. Varaisin kuitenkin option työsuhteen täyttämiseen, mikäli
se on mahdollista.

________________________

Kn 6

Liite 3

Ann-Marie Hagmanin irtisanoutuminen

Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto merkitsee Ann-Marie Hagmanin irtisanoutumisen tiedoksi.
Lapsiasianvaikutukset on huomioitu kn 12/18 138 §.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

LASTENOHJAAJA JENNI SANTALUODON TYÖSUHTEEN VAKINAISTAMINEN
Kn 7
Lastenohjaaja Jenni Santaluoto on hoitanut lastenohjaaja Jani Suurnäkin vanhempainvapaan
sijaisuutta, jona aikana Suurnäkki irtisanoutui vakituisesta lastenohjaajan työsuhteestaan.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 16.10.2018 (Kn 10/18 109 §) jatkaa Santaluodon
työsuhdetta 19.2.2019 asti.
Santaluoto on hoitanut lastenohjaajan työsuhdetta kiitettävästi ja on ansainnut työllään
lasten ja perheiden luottamuksen.
Lastenohjaaja Jenni Santaluodon määräaikaisen työsuhteen vakinaistamista esitetään
alkavaksi 20.2.2019 alkaen.
Työsuhteen vakinaistamisella on suoranaisia lapsivaikutuksia. Santaluoto työskentelee tällä
hetkellä kolmessa eri kerhoryhmässä. Tutun aikuisen poisjäänti aiheuttaisi lapsille turhaa
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stressiä ja surua. Lisäksi loppuvuoden kerhosuunnitelmia on helpompi tehdä, kun tiedetään
tarvittavat resurssit hyvissä ajoin.
Kasvatuksen työalajohtajan esitys
Kirkkoneuvosto päättää
1. vakinaistaa lastenohjaaja Jenni Santaluodon työsuhteen 20.2.2019 lukien.
2. että, tehtävän palkkaus on TVR 403 mukainen
3. että, työpaikka on Lahela ja työaika 38,45 h/vko
4. että, työntekijällä on oikeus käyttää omaa autoa siirtymisiin työpisteiden välillä
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Henkilöstöasia, työaikamuutos
Kn 8

SEURAKUNTAKESKUKSEN TULOAULAN RISTIRELIEFI JA AUDITORION LINTU-TEOS
Kn 9
Taidetoimikunta on kokouksessaan 25.10.2018 päättänyt ehdottaa kirkkoneuvostolle, että
sisustusarkkitehti Klaus Winqvist suunnittelisi seurakuntakeskuksen tuloaulaan ristireliefin ja
Jokipaltio-auditorioon lintu-teoksen.
Klaus Winqvist on esitellyt suunnitelmansa taidetoimikunnalle ja taidetoimikunta ehdottaa
edelleen kirkkoneuvostolle kyseisten teosten tilaamista R.O. Loimulahdelta, jonka tarjous
taideteoksista oli edullisin.
Liite 5a
Liite 5b

Taidetoimikunnan esitys kirkkoneuvostolle
Seinäreliefien tarjoukset

Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy taidetoimikunnan esityksen taideteosten tilaamisesta R.O.
Loimulahdelta seurakuntakeskuksen tuloaulaan ja auditorioon liitteiden mukaisesti.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Henkilöstöasia, sivutoimilupa
Kn 10
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MUUT ASIAT
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:
-

PNK:n palautekyselyn yhteenvedon
PNK:n asiakastyön modulimäärät vuonna 2018
Verotuloseuranta 12/2018
Kirkkohallituksen kuukausiraportti

Talousjohtaja kertoi vanhan seurakuntakeskuksen tontin puhdistukseen liittyvästä tilanteesta.
KESKUSTELUASIAT
Lassi Lemmelä, Outi Nuottimäki ja Päivi Turunen kiitti neuvostoa kuluneesta neuvostokaudesta.
SEURAAVAT KOKOUKSET
Kirkkoneuvosto: 5.2., 26.2. (ylimääräinen), 12.3., 2.4., 7.5., 4.6.
Kirkkovaltuusto: 29.1., 21.5., 24.9., 26.11.
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi
pöytäkirjaan. Kirkkoneuvosto veisasi virren 563.

