1
PÖYTÄKIRJA 2/19
5.2.2019

TUUSULAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto
KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2/2019
aika

tiistai 5.2.2019 klo 18:00-18.45

paikka

Seurakuntakeskus, Helmi, Rykmentintie 34, Tuusula

jäsenet

Ulla Rosenqvist
Pekka Latva-Pukkila
Ilkka Ertimo
Satu Heikkilä
Leena Jäntti
Arto Kivistö
Katja Pietilä-Virtanen
Ulla Siimes
Liisa Sirén
Jorma Sulander
Lauri Untamo
Leena Jokinen

muut osallistujat
Seppo Yli-Antola
Jukka Kaikkonen
Marjut Helske
Tuula Rasilainen
Mikke Mäki

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

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

asiat 11-19 §

__________________________________________________________________________________
Ulla Rosenqvist
Mikke Mäki
puheenjohtaja
sihteeri
pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 5.2.2019

__________________________________________________________________________________
Ilkka Ertimo
Satu Heikkilä
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoherra piti alkuhartauden ja kirkkoneuvosto veisasi virren 428. Puheenjohtaja avasi
kokouksen, suoritti nimenhuudon sekä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Kokouksen 2/19 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ilkka Ertimo ja Satu
Heikkilä.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi, lisättynä 18 § ja 19 §.
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MUUTOS SIJAISTAMISJÄRJESTELYIHIN
Kn 11
Kirkkoneuvosto on päätöksessään § 1, 1/2018, hyväksynyt sijaistamisjärjestelyt seurakunnan
esimiestehtävissä toimiville. Osalle esimiehistä sijaisena toimii tämän oma esimies, jolloin
sitä ei ole erikseen mainittu. Sijaisille maksetaan tästä vastuusta kuukausipalkkaan
säännöllinen 50 € korvaus. Mikäli oma esimies sijaistaa alaisenaan toimivaa esimiestä, ei
korvausta makseta, vaan sen katsotaan kuuluvan normaaleihin esimiestehtäviin.
Kevätkesästä Paijalan uuden huoltorakennuksen valmistuttua, ja kiinteistö- sekä
hautaustoimen muutettua yhteisiin tiloihin, tulevat ylipuutarhuri ja kiinteistöpäällikkö
työskentelemään samoissa yhteisissä tiloissa, ja tekevät nykyistä enemmän yhteistyötä. On
järkevää, että ylipuutarhuri ja kiinteistöpäällikkö sijaistavat toisiaan hallinnollisissa asioissa.
Muutos tulee koskemaan hautaustoimen sihteeriä ja kiinteistötoimen työnjohtajaa, joilta
jäävät esimiestensä sijaisuudet pois, ja toisaalta ylipuutarhuria ja kiinteistöpäällikköä, jotka
tulevat sijaistamaan toisiaan.
Sijaisuusmuutokset tukipalveluissa alkaisivat 1.6.2019.
Kasvatuksen työalajohtajalla ei ole sijaista, koska Kaija Sarén on siirtynyt eläkkeelle syksyllä
2018. Sijaiseksi esitetään johtava nuorisotyönohjaaja Juha Pitkää. Tämä sijaisuus alkaisi heti
vuoden 2019 alusta.
Kn 1 §, 1/2018 mukaista listaa sijaisjärjestelyistä korjataan lisäksi nimekkeiden muutosten ja
henkilöstön vaihtumisen osalta seuraavasti:
Esimiehen sijaistamisesta maksetaan seuraavasti seuraaville henkilöille
(Lista sijaistettavista ja sijaisista)
Talousjohtajan / palkka-asiamiehen esitys
Kirkkoneuvosto päättää, että sijaistamisjärjestelyitä muutetaan niin, että
1. hautaustoimen sihteeri ei enää sijaista ylipuutarhuria 1.6.2019 alkaen
2. kiinteistötoimen työnjohtaja ei enää sijaista kiinteistöpäällikköä 1.6.2019 alkaen
3. ylipuutarhurin sijaisena toimii kiinteistöpäällikkö, jolle maksetaan 50 €/kk tästä
korvausta 1.6.2019 alkaen
4. kiinteistöpäällikön sijaisena toimii ylipuutarhuri, jolle maksetaan 50 €/kk tästä korvausta
1.6.2019 alkaen
5. kasvatuksen työalajohtajan sijaisena johtava nuorisotyönohjaaja, jolle maksetaan
50 €/kk 1.1.2019 alkaen
Yhteenvetona kirkkoneuvosto hyväksyy seuraavan luettelon sijaisuusjärjestelyistä 1.6.2019
alkaen
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Esimiehen sijaistamisesta maksetaan seuraavasti seuraaville henkilöille:
(Lista sijaistettavista ja sijaisista)
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, WIRPI
Kn 12
Tuusulan seurakunnalla on Jokelan Pertussa myynnissä omakotitalotontteja (AO-tontti).
Tonteille on kirkkovaltuusto määritellyt kiinteät hinnat kokouksessaan 1/2018 § 3.
Olli Wirpi ja Riikka Wirpi ovat jättäneet ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen kortteli 6726
tontista no 2 (918 m2 / 275 k-m2 / € 45.900). Rekisterinumero on 858-22-6726-2
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, 4.590 €, laskutetaan ostajilta kirkkoneuvoston päätöksen jälkeen.
Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuuston päätöksen alistamista
kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Liite 1a
Liite 1b
Liite 1c

Ostotarjous ja karttaliite/ Wirpi
Kartta Kartanon alueesta
Kirkkovaltuuston hinnasto Kv 1/2018, 3 §

Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto
1. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Olli Wirpi ja Riikka Wirpi jättämän
ostotarjouksen Jokelan Pertun alueen korttelin 6726 AO-tontista no 2 (858-22-6726-2),
kirkkovaltuuston päättämän hinnaston mukaisesti, hintaan 45.900 €
2. valtuuttaa talousjohtaja Marjut Helskeen valmistelemaan kauppaan liittyvän
kauppakirjan ja allekirjoittamaan sen yhdessä kirkkoherra Ulla Rosenqvistin kanssa
3. esittää, että kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen hyväksyttäväksi
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TUUSULAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto

5
PÖYTÄKIRJA 2/19
5.2.2019

TUUSULAN SEURAKUNNAN LAUSUNTO 1.2.2019 AVAUTUVAN PERHENEUVOJAN VIRAN
TÄYTTÖTARPEESTA
Kn 13
Tuusulan seurakunta on saanut Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvostolta tiedon, että
perheneuvoja Mari Kinnunen on jättänyt 8.1.2019 irtisanoutumisilmoituksensa, jossa hän
ilmoittaa irtisanoutuvansa perheneuvojan virasta siten, että hänen viimeinen työpäivänsä on
31.1.2019. Kinnunen siirtyy perheneuvojan virkaan Helsingin seurakuntayhtymään.
Järvenpään seurakunta on myöntänyt eron.
Perheasianneuvottelukeskus on Tuusulan, Keravan ja Järvenpään seurakuntien yhteistä
toimintaa. Kaikkien kolmen seurakunnan yhteisellä päätöksellä perheneuvontakeskuksen
työntekijät ovat Järvenpään seurakunnan työntekijöitä. Keravan ja Tuusulan seurakunnat
maksavat Järvenpään seurakunnalle oman osuutensa sen mukaan, kuinka paljon kunkin
kunnan asukkaita käyttää palveluja. Käynnit ovat asiakkaille ilmaisia.
Perheasiainneuvottelukeskus sijaitseen Järvenpään seurakunnan tiloissa. Yksi perheneuvoja
ottaa vastaan asiakkaita Tuusulan seurakuntakeskuksessa joka torstai klo 9-16.
Koska perheneuvojan virka on Järvenpään seurakunnan työntekijä, mutta Tuusulan, Keravan
ja Järvenpään seurakuntien yhteistä toimintaa, Järvenpään seurakunta pyytää lausunto
Tuusulan ja Keravan seurakunnilta.
PNK:ssa on neljä perheneuvojan virkaa, vastaanottajan virka ja johtajan virka, joka ottaa
myös asiakkaita vastaan. PNK:n ei pysty tällä hetkellä vastaaman täysin kysyntään. Asiakkaita
joudutaan ottamaan jonoon. Joskus odotus voi olla 2-4 viikkoa. Tällä hetkellä tavoite on
lyhentää asiakkaiden jonotusaikoja lisäämällä perheneuvonnan henkilöstöresurssia
vakiinnuttamalla 2019 kokeilun jälkeen Tuusulan ja Keravan seurakuntien työntekijöiden osaaikainen työskentely. Tuusulan seurakunnasta kokeilussa on mukana yksi pappi ja yksi
diakoni.
Järvenpään seurakunta pyytää Tuusulan seurakunnalta lausuntoa viran täyttämisen suhteen.
Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto päättää antaa myöntävän lausunnon, että PNK:ssa avautuva perheneuvojan
virka täytetään 1.2.2019 lähtien.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KELLOKOSKEN HAUTAUSMAAN HOITAJAN IRTISANOUTUMINEN
Kn 14
Kellokosken hautausmaan hoitaja Saul Golz on irtisanoutunut tehtävästään 29.1.2019
toimittamallaan kirjeellä.
Ylipuutarhuri selvittää, millainen henkilökuntaresurssi on riittävä hautaustoimessa ja sen
perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä.
Liite 2

Irtisanoutumisilmoitus

Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

SEURAKUNNAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS 2019-2020
Kn 15
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 kirkkoneuvoston puheenjohtajan kirkkoherra Ulla Rosenqvistin,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pekka Latva-Pukkilan, seurakunnan talousjohtaja Marjut
Helskeen kaksi yhdessä tai heidän valtuuttamansa edustamaan seurakuntaa sekä
allekirjoittamaan seurakunnan puolesta sopimukset vuosina 2019-2020.
Kirkkoherran tai talousjohtajan poissa ollessa seurakunnan nimenkirjoitusoikeus on heitä
sijaistavilla viranhaltijoilla, julistuksen työalajohtaja Kalervo Pöyköllä (sijaistaa kirkkoherraa)
ja taloussihteeri Tuija Kantasella (sijaistaa talousjohtajaa)
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAN VALINTA VARHAISKASVASTUSTYÖN OHJAAJAN VIRAN
HAASTATTELURYHMÄÄN
Kn 16
Kirkkoneuvoston kokouksessa 15.1.2019 ei ollut vielä tiedossa uuden kirkkoneuvoston
kokoonpanoa, joten edustajaa haastatteluryhmään ei voitu kokouksessa 1/19 valita. Viran
hakuajaksi päätettiin 1.-17.2.2019, mutta sitä toivottaisiin työalalta jatkettavaksi 20. päivään
saakka.
________________________
Kn 1/19, 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.
…
______________________
Kn 16
Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto
1. valitsee varhaiskasvatustyön ohjaajan viran haastatteluryhmään kirkkoneuvoston
edustajan
2. päättää jatkaa hakuaikaa 20.2.2019 saakka.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkoneuvoston edustajaksi haastatteluryhmään valittiin
Ulla Siimes.
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SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISJOHTOKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDELLE
2019-2022
Kn 17
Sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan johtosäännön mukaan johtokuntaan valitaan
kahdeksan (8) jäsentä ja varajäsentä neljä vuotta kestäväksi toimikaudeksi.
Sairaaloiden/laitosten sijaintiseurakunnat valitsevat kukin yhden jäsenen ja heille
henkilökohtaisen varajäsenen johtokuntaan. Lisäksi muista sopimusseurakunnista kolme
suurinta palveluiden käyttäjää valitsevat kukin yhden jäsenen ja heille henkilökohtaisen
varajäsenen.
Puheenjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto nimeää jäsenen ja varajäsenen Hyvinkään sairaalasielunhoidon
yhteisjohtokuntaan toimikaudelle 2019-2022.
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Hyvinkään sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan
Tuusulan seurakunnan jäseneksi nimettiin Liisa Sirén ja varajäseneksi Satu Heikkilä.

VALTUUTUS VIRKA-/TYÖSUHTEIDEN PURKUUN JA IRTISANOMISEEN
Kn 18
Kirkkoneuvosto ottaa virkaan ja työsuhteeseen henkilöt kirkkoneuvoston ohjesäännön
mukaisesti.
Uuden kirkkoneuvoston ohjesääntö 3 luku 10 § mom. 7 määrittelee
kirkkoneuvoston toimivaltaa seuraavasti:
”…viranhaltijan ja työntekijän ottamisesta palvelussuhteeseen, jollei
kirkkolaista, kirkkojärjestyksestä, johtosäännöstä tai tämän ohjesäännön 11 §
ja 12 §:stä muuta johdu, taikka jollei kirkkovaltuusto ole virkaa perustaessaan
pidättänyt viran täyttämistä itsellään”.
Tämän perusteella, myös kirkkoneuvosto irtisanoo valitsemansa viranhaltijat/ työntekijät tai
käyttää purkuoikeutta tarvittaessa. Kirkkoneuvosto voi delegoida tämän oikeuden
viranhaltijoille.
Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on oikeus ottaa max. 1 vuoden virka-/työsuhteeseen
henkilö, ja tältä osin myös purku-/irtisanomisoikeus on heillä.
Kirkkoneuvosto kokoontuu kesäkautta lukuun ottamatta kerran kuukaudessa. Kesäaikana (n.
2 kk jakso) kokouksia ei ole lainkaan. Tämä johtaa hankalaan tilanteeseen, jossa esim.
mahdollinen koeaikapurku tulisi suorittaa, mutta toimivaltainen viranomainen
(kirkkoneuvosto) ei kokoonnu lainkaan, tai kokous on kuukauden päästä.
Toimiva järjestelmä voisi olla se, että kirkkoneuvosto delegoi päätösvallan virka-/työsuhteen
purkuun työalan esimiehelle ja kirkkoherralle/talousjohtajalle yhdessä
viranhaltijapäätöksellä.
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Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto päättää, että niiden virka-/työsuhteiden, jotka kirkkoneuvosto on
hyväksynyt, oikeus virka-/työsuhteen purkuun on kirkkoherralla/talousjohtajalla
viranhaltijapäätöksellä silloin kun purku- tai irtisanomispäätöksen kiireellisyys sitä vaatii.
1.
2.
3.
Päätös

toiminnallisella puolella kirkkoherra yhdessä työalan esimiehen kanssa
tukipalveluiden puolella talousjohtaja yhdessä työalan esimiehen kanssa
kirkkoherra ja talousjohtaja yhdessä

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

SISÄISTEN TARKASTAJIEN VALINTA
Kn 19
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan 2 sisäistä tarkastajaa. Näiden ei tule olla
kirkkoneuvoston jäseniä tai varajäseniä.
Seuraavat määritelmät on poimittu Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeesta
Luottamushenkilöiden suorittama seuranta tarkoittaa sitä, että he tarkkailevat ja arvioivat
seurakunnan toimintoja sekä johtamis- ja hallinnointitapoja, ottavat kantaa heille esitettyihin
tietoihin seurakunnan toiminnasta ja taloudesta, sekä hoitavat omalta osaltaan tiedonkulkua
seurakuntalaisten ja seurakunnan välillä. (sivu 1)
Luottamushenkilöt hoitavat sisäistä valvontaa ottamalla kantaa seurakunnan strategioihin ja
tavoitteisiin, tarkkailemalla seurakunnan toimintoja, analysoimalla heille annettuja tietoja
toiminnasta ja taloudesta sekä arvioimalla seurakunnan päätöksentekotapoja. (sivu 3)
Talousjohtajan esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan 2 sisäistä
tarkastajaa
Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUT ASIAT
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kirkollisverokertymän tammikuulta.
KESKUSTELUASIAT
Keskusteltiin hallintomallin muuttamisesta aluetyöryhmien osalta niin, ettei aluetyöryhmillä
olisi tarkkoja rajauksia ryhmien kokojen suhteen.
SEURAAVAT KOKOUKSET
Kirkkoneuvosto: 26.2. (ylimääräinen), 12.3., 16.4., 7.5., 4.6.
Kirkkovaltuusto: 26.3. (ylimääräinen), 21.5., 24.9., 26.11.
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi
pöytäkirjaan. Kirkkoneuvosto veisasi virren 548.

