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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4/2019  
 
aika tiistai 19.3.2019 klo 18:00-19.40 
 
paikka Seurakuntakeskus, Helmi, Rykmentintie 34, Tuusula 
 
jäsenet Ulla Rosenqvist   puheenjohtaja  
 Pekka Latva-Pukkila  varapuheenjohtaja 
 Ilkka Ertimo   jäsen 
 Satu Heikkilä   ” 
 Leena Jäntti   ” 
 Arto Kivistö   ” 
 Katja Pietilä-Virtanen  ” 
 Ulla Siimes   ” 
 Liisa Sirén   ” 
 Jorma Sulander   ” 
 Lauri Untamo   ” 
 Jori Enroth   varajäsen 
 Leena Jokinen   ” 
    
 
 
muut osallistujat 

Seppo Yli-Antola kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
Jukka Kaikkonen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 
Marjut Helske talousjohtaja  
Mikke Mäki vs hallintosihteeri 
Tuula Rasilainen johtava tiedottaja, sihteeri 

 
     
asiat 33-43 § 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Ulla Rosenqvist     Tuula Rasilainen 
puheenjohtaja     sihteeri  
 
 
pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 19.3.2019 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Katja Pietilä-Virtanen   Ulla Siimes 
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Kirkkoherra luki alkuhartaudeksi piispojen tervehdyksen paaston alkaessa ja kirkkoneuvosto 
veisasi virren 61. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18, suoritti nimenhuudon sekä totesi 
kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 
 

Valittiin kokouksen 4/19 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Katja Pietilä-Virtanen ja 
Ulla Siimes. 

 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS  
   
 Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisättynä pykälillä 42 ja 43. 
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YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TARKASTAJAN VALINTA 
Kn 33 
 
 Seurakuntamme yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastus on perinteisesti annettu 

kirkkovaltuuston valitsemalle seurakunnan talouden ja hallinnon tilintarkastuksen 
tilintarkastusyhteisölle. Tehtävän teettäminen tilintarkastusyhteisöllä on tarkastustoiminnan 
suppeuteen ja kustannuksiin nähden vaikuttanut ylimitoitetulta.  

 
 Yhteisvastuutilityksen ohjeiden mukaan seurakunnan yhteisvastuutilityksen tilintarkastuksen 

suorittaa vähintään yksi seurakunnan valitsema tarkastaja. Tarkastajana ei voi toimia 
seurakunnan taloudesta vastaava henkilö. Tarkastuksella tulee varmennetuksi, että 
Yhteisvastuukeräyksen tilitys on laadittu tilitysohjeiden mukaisesti. Seurakunnan 
yhteisvastuutilityksen tarkastajalla tulee olla riittävä tieto seurakunnan 
Yhteisvastuukeräyksestä tai tilityksen tekemisestä, jotta voi varmentaa tilityksen. Tarkastajan 
tulee olla riippumaton tilityksestä.  

 
Järvenpään, Keravan, Nurmijärven ja Tuusulan seurakuntien talousjohtajien kesken on 
neuvoteltu mallista, jossa talousjohtajat tarkastaisivat toistensa yhteisvastuukeräysten 
tilitykset.  Tarkastajat nimettäisiin seurakunnittain alueellisesti siten, ettei tapahtuisi 
vastavuoroisuutta. Täten turvataan myös tarkastuksen riippumattomuutta. 
Yhteisvastuukeräyksen tarkastus olisi seurakuntien välistä yhteistyötä, josta ei tehdä laskua 
tarkastettavalle seurakunnalle. 

 
Talousjohtajan esitys 

 Kirkkoneuvosto valitsee yhteisvastuutilityksen tarkastajaksi vuosille 2019-2020 Keravan 
seurakunnan talousjohtaja Sirpa Karejoen. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
Ei julkaista internetissä 
Kn 34 
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JÄRVI-DATAN IT-YHTEISTYÖALUEEN LOPETTAMINEN JA SOPIMUKSEN PURKAMINEN 30.4.2019 
Kn 35 

Vuodesta 2012 on toiminut Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien yhteinen Järvi-Datan IT-
yhteistyöalue. IT-alue syntyi Uudellamaalla toimineen Kehä-IT-alueen purkauduttua, jolloin 
Järvenpään ja Tuusulan seurakunnille ei saatu tarvittavassa aikataulussa solmittua uutta 
sopimusta minkään kirkon IT-alueen kanssa. Järvenpään seurakunta on toiminut 
isäntäseurakuntana Järvi-Datan IT-yhteistyössä. 
 
Viimeisin Järvi-Datan sopimus IT-yhteistyöstä hyväksyttiin Tuusulan kirkkoneuvostossa 
8.9.2015 § 124 ja se tuli voimaan 1.1.2016. Järvenpään ja Tuusulan seurakunnat ovat 
neuvotelleet ja etsineet ratkaisua liittyä johonkin isompaan kirkon IT-alueeseen koko Järvi-
Datan olemassa olon ajan. Neuvottelut ja sopimukset liittymisestä Lahden seurakuntayhtymän 
ylläpitämään Lahden IT-yhteistyöalueeseen ovat nyt loppusuoralla. 
   
Järvi-Datan IT-yhteistyösopimuksen 6.3. kohdassa todetaan: ”Jos osapuoli haluaa irtisanoa 
tämän sopimuksen, tulee kirjallinen irtisanomisilmoitus toimittaa toisen osapuolen 
kirkkoneuvostolle viimeistään kolme kuukautta ennen sen kalenterivuoden alkua, jonka 
lopussa irtisanomisen halutaan astuvan voimaan.” Sopimuksen 6.4. kohdassa todetaan: ”Mikäli 
jompikumpi osapuolista irtisanoo sopimuksen, katsotaan sopimus purkautuneeksi. Tämän 
jälkeen tulee neuvottelukunnan tehdä kolmen kuukauden kuluessa taloudellinen loppuselvitys; 
selvittää sopimukseen perustuvat varat ja velat sekä laatia varojen jakoehdotus tai ehdotus 
velkojen kattamiseksi maksuosuuksien suhteessa. Ehdotuksesta on hankittava osapuolen 
vaatiessa tilintarkastajan lausunto.” 
 
Nykyisessä tilanteessa sopimus irtisanotaan molempien seurakuntien toimesta 
yhteisymmärryksessä, eikä silloin noudateta 6.3 kohdan määräaikaa. Tavoitteena on, että 
liittyminen Lahden IT-yhteistyöalueeseen toteutuu 1.5.2019 alkaen ja vastaavasti Järvi-Datan 
IT-alueyhteistyö päättyy 30.4.2019. Jos hallinnollisissa päätösprosesseissa jonkun osapuolen 
osalta tapahtuu jotain viivytyksiä, tai teknisesti yhdistyminen ei onnistu ao. ajankohdassa, 
yhteistyötä voidaan jatkaa joustavasti Järvi-Datassa kunnes kaikki hallinnolliset ja tekniset asiat 
ovat selvitetty. Taloudellinen loppuselvitys saadaan Järvenpään seurakunnalta kolmen 
kuukauden kuluessa todellisesta Järvi-Datan IT-yhteistyön päättymisestä. 
 
Kirkkoneuvosto on päättänyt Järvi-Datan IT-alueen purkamisesta 10/2018, 114 §, mutta koska 
päättymispäivä on täsmentynyt vasta neuvottelujen loppuvaiheessa, käsitellään asia vielä 
uudelleen. Samoin päätetään siitä, että sopimuksen irtisanomisehtoja ei noudateta, vaan 
seurakunnat purkavat sopimuksen yhteisymmärryksessä yllä mainitulla tavalla. 
 

                       Liite 2  Järvi-Datan IT-alueen yhteistyösopimus 
 
Talousjohtajan esitys 
 
Kirkkoneuvosto päättää purkaa Järvi-Datan IT-yhteistyösopimuksen yhteisymmärryksessä Järvenpään  
seurakunnan kanssa niin, että sopimus päättyy 30.4.2019. Mikäli kuitenkin liittyminen Lahden IT-alueen  
sopimukseen jostain syystä viivästyy sovitusta 1.5.2019, voidaan Järvi-Datan IT-yhteistyötä jatkaa  
joustavasti tarvittavan ajan. 
 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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TUUSULAN SEURAKUNNAN LIITTYMINEN LAHDEN IT-ALUEESEEN 1.5.2019 ALKAEN 
Kn 36 
 
 Tuusulan ja Järvenpään seurakuntien yhteinen IT-alue, Järvi-Data, on päätetty yhteis-
 ymmärryksessä Järvenpään seurakunnan kanssa lopettaa. Tästä on kirkkoneuvoston alustava
 päätös 10/2018, 114 §. Samassa pykälässä on päätetty liittyä Lahden IT-alueeseen. Koska 
 liittymisen aikataulu on täsmentynyt neuvottelujen loppuvaiheessa, käsitellään asia siltä osin 
 tässä pykälässä. Asiaan liittyy asiaan myös edellinen § 35 tässä pöytäkirjassa. 
 
 Lahden seurakuntayhtymän kanssa on neuvottelut nyt saatettu päätökseen, ja 
 liittymispäiväksi on sovittu 1.5.2019. Lahden seurakuntayhtymä on pyytänyt kaikilta 
 nykyisiltä Lahden IT-alueen jäsenseurakunnilta lausunnot Tuusulan ja Järvenpään 
 seurakuntien liittymisestä yhteiseen IT-alueeseen. Kun hyväksyvät lausunnot on saatu, 
 allekirjoitetaan IT-yhteistyötä koskeva sopimus Lahden seurakuntayhtymän kanssa. 
 
 Alla kirkkoneuvoston edellinen päätös ja Järvi-Datan neuvottelukunnan esitys  
_____________________ 
JÄRVI-DATAN IT-ALUEEN LIITTYMINEN LAHDEN IT-ALUEESEEN 
Kn 114 (10/2018) 
 

Järvi-Datan ovat muodostaneet Järvenpään ja Tuusulan seurakunnat yhteiseksi IT-
alueekseen. 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 13.783,16  50%  6.891,58 
tal.j palkan kuluista   8.625,87 
tal.tston kuluista   3.080,40  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 
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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. J Ubaleht toteaa viestissään, että sisällöltään ne eivät vastaa 
nykytilaa, koska Lahden IT-alueella asiat (toimintojen ja palveluiden kehitystyö) ovat 
edenneet hyvässä hengessä sopijaseurakuntien kanssa niin, ettei ole nähty tarpeelliseksi 
päivitellä sopimusta tai sen liitteitä. 
 
Järvi-datan seurakuntien näkökulmasta sen seurakuntien mahdollisesti liittyessä Lahden IT-
alueeseen 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 palvelin-
kustannuksista Lahdessa?) 
 
Lahden IT-alueen tietohallintopäällikkö Ubalecht 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. 

https://www.it-alue.fi/palvelut
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Suunniteltu siirtymisajankohta olisi alkuvuodesta 2019.  
 
b) Mikäli IT-aluesopimus Lahden IT-alueen kanssa saadaan solmittua, Järvi-Datan IT-
aluesopimus puretaan ilman sopimuksessa mainittua irtisanomisaikaa kuitenkin siten, että IT-
palvelut 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. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 _____________________ 
 

Liite 9a Lahden IT-alueen nykyinen sopimus 
Liite 9b Lahden IT-alueen palvelukuvaus 
Liite 9c Lahden IT-alueen kustannustenjakotaulukko 
Liite 9d Lahden IT-alueen maksuosuudet 2019  
Liite 9e 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 IT-
alueeseen 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. 
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________________________ 
Kn 36 
 
 Liite 3a Lahden seurakuntayhtymän kirje 
 Liite 3b Lahden seurakuntayhtymän pöytäkirjanote, talousarvio ja maksuosuudet  
 Liite 3c IT-yhteistyöalue -sopimus liitteineen 
 
Talousjohtajan esitys 
 
 Kirkkoneuvosto  
 

1) päättää hyväksyä liittymisen Lahden IT-alueeseen 1.5. alkaen niin, että Lahden IT-alueen 
kanssa yhteistyö alkaa 1.5.2019 

2) esittää Kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Lahden IT-alueen liitteenä olevan IT-
yhteistyösopimuksen liitteineen ja nimeää talousjohtajan ja kirkkoherran 
allekirjoittamaan ko. sopimuksen 
 

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
INVESTOINNIN LISÄMÄÄRÄRAHA / RUSUTJÄRVEN LEIRIKODIN LÄMMITYS 
Kn 37 
 

Vuoden 2019 investointimäärärahoissa ei ole varattu Rusutjärven leirikodin lämmitys-
 järjestelmän ajantasaistamiseen lainkaan varoja. Käyttötalouspuolella on ollut varaus 
 ilmalämpöpumpun hankintaan. Nyt suunnitelmien täsmennyttyä järkevin ratkaisu tehostaa 
 lämmitystä, mutta silti säästää energiaa, on ilmavesilämpöpumppujen käyttöönottaminen. 
 

Kokonaiskustannus on tälle hankinnalle suuruusluokkaa 30.000 €, joten kyseessä on 
 investointi. Kirkkovaltuustolle tulee viedä lisämäärärahaesitys investoinnin toteuttamiseen 
 vuoden 2019 aikana. 
 

Kiinteistötoimen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 2/2019, § 5. 
______________________ 
TUUSULAN SEURAKUNNAN RUSUTJÄRVEN LEIRIKODIN LÄMMITYS 
Kiint.jk § 5 
 

Kiinteistötoimen vuoden 2019 talousarviossa on käyttötalouden puolella varaus 
ilmalämpöpumpun hankintaan Rusutjärven leirikodin päärakennukseen (3.000,00 €). 
Rusutjärven leirikotia lämmitetään nyt suoralla sähköllä käyttäen vesikiertojärjestelmää. 
Tämä on erittäin paljon sähköä kuluttava järjestelmä (sähköenergian kokonaiskulutus noin 
150.000 kWh). Kiinteistöpäällikkö on energiatoimikunnan pyynnöstä selvittänyt myös muita 
mahdollisuuksia vähentää sähkön kulutusta. Halvin vaihtoehto olisi maalämmön käyttö. 
Tämä ei kuitenkaan ole Rusutjärvellä mahdollista, koska leirikoti sijaitsee pohjavesialueen 
rajalla ja Tuusulan kunta ei myönnä hankkeelle lupaa. Toiseksi energiatehokkain vaihtoehto 
on Ilmavesilämpöpumppujen käyttö. Niissä sähkönsäästö on noin 55-65  % nykyisestä, jolloin 
investointi kuoleutuisi säästöjen myötä 5 – 6 vuoden aikana. Lämpöpumput voidaan kytkeä 
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suoraan nykyiseen lämmitysjärjestelmään. Kiinteistöpäällikkö on pyytänyt kaksi tarjousta. 
Liite 4 ja Liite 5. E-Save Ky:n tarjous on 37.650,00 € (alv 24%) ja LVI Nystedt 26.530,00 € (alv 
24%). Nystedt tutustui kiinteistöön 13.2.2019. 

 
Kiinteistöpäällikön esitys: 
 

1. Kiinteistöpäällikkö esittää, että kiinteistötoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle 
edelleen kirkkovaltuuston päätettäväksi, että valtuusto myöntää 30.000,00 € investointi-
määrärahan hankkeelle. 

2. Kiinteistöpäällikkö esittää, että kiinteistötoimen johtokunta hyväksyy halvimman 
tarjouksen tehneen LVI Nystedtin tarjouksen kuitenkin siten, että tilaus tehdään vasta 
kirkkovaltuuston asiaa koskevan päätöksen tultua lainvoimaiseksi. 

 
Päätös: Esityksen mukaan. 
________________________ 
Kn 37 
 
Talousjohtajan esitys 
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää investointilisämäärärahan 
30.000,00 € Rusutjärven leirikeskuksen ilmavesilämpöpumppujen hankintaan. 
 

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
LÄHETYSTYÖN PALVELUSOPIMUS 2019 
Kn 38 
 

Tuusulan seurakunta tukee Suomen lähetysseuran työtä neljässä eri kohteessa. Yksi 
kohteista, Angolan kirkon sosiaalityön projektin tukeminen päättyi v.2018 lopussa.  
 

 
Julistuksen työalajohtajan esitys 
 

Tuusulan seurakunta solmii uuden palvelussopimuksen Suomen Lähetysseuran kanssa, missä 
päättynyt projekti on korvattu projektilla: Angolan kirkko, Onnellinen lapsi- Lubangon 
slummien lasten oikeudet -työ. (Liite 4) Tavoitesummat pysyvät samoina kaikkien projektien 
osalta.  

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
 
 
 
 
 

file://es3tla002/tlayhteiset/Hallinto/KNEUV/KN%202019/Kn%204%20maaliskuu/Liitteet/Liite%204.%20Tarjous%20koskien%20ilmal%C3%A4mp%C3%B6vesipumput%206.2.19.pdf
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SEURAKUNTIEN KIELELLINEN JAOTUS 2019-2023 / KIRKKOHALLITUS 
Kn 39 
 
 Kirkkohallituksen täysistunto 26.2.2019 on määritellyt, mitkä seurakunnat ovat 
 suomenkielisiä ja mitkä ruotsinkielisiä tai kaksikielisiä. Tuusulan seurakunta on määritelty 
 suomenkieliseksi seurakunnaksi. Vastaava päätös oli vuosilta 2014-2018. Päätöksestä voi 
 valittaa 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

Liite 5 Kirkkohallituksen täysistunnon pöytäkirja 
 
Talousjohtajan esitys 
 
 Kirkkoneuvosto hyväksyy, että Kirkkohallitus on nimennyt Tuusulan seurakunnan 
 suomenkieliseksi seurakunnaksi. 
 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
 
PASTORI PETRA NIEMEN IRTISANOUTUMINEN V SEURAKUNTAPASTORIN VIRASTA 
Kn 40 
 

Pastori Petra Niemi on 28.2.2019 lähettämällä kirjeellä ilmoittanut Espoon Hiippakunnan 
tuomiokapitulille irtisanoutuvansa Tuusulan seurakunnan V seurakuntapastorin virasta 
1.4.2019 alkaen.   

 
 Liite 6 Petra Niemen irtisanomisilmoitus 
 
Puheenjohtajan esitys 
 
 Kirkkoneuvosto merkitsee pastori Petra Niemen irtisanoutumisen tiedoksi. 
 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
TUUSULAN SEURAKUNNAN V SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÖ  
Kn 41  
 

Pastori Petra Niemi sanoutui 28.2.2019 irti V seurakuntapastorin virasta.   
Virka koostuu 60 % :sti seurakuntapapin perustöistä ja rippikouluista sekä 40 %:sti palvelun 
työalan tehtävistä.  

 

Minkälaista pappia Tuusulan seurakunta hakee? 

Ko. papin tulee ymmärtää palvelun erityisryhmiä ja osata kohdata heitä heidän omista 
tarpeistaan käsin. Hänen tulee olla työntekijä, joka täydentää sekä palvelun tiimin, että 
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papiston osaamista. Hänellä tulee olla hyvä näkemys seurakuntatyön kokonaisuudesta ja 
moninaisuudesta. Hänen tulee olla yhteistyökykyinen, joustava ja oma-aloitteinen sekä 
itsenäiseen työskentelyyn kykenevä. Hänen tulee olla myös innostava ja uutta luova.  

Valintaprosessiin valittiin sekä teologian maistereita, että pappeja. 
 

Kirkkoneuvoston jäsenet Ulla Siimes ja Satu Heikkilä sekä kirkkoherra Ulla Rosenqvist 
valitsivat haastatteluun kolme teologian maisteria ja kolme pappia. Valinta tehtiin 
KirkkoHR:stä, jossa on sekä vokaatiota hakevien teologian maistereiden että työtä hakevien 
pappien avoimia työhakemuksia. 

 
Haastatteluun kutsuttiin ko. viran sijaisuutta hoitanut Urpo Luokkala, teologian maisterit 
Aino Malmi, Heikki Heinonen ja Tuula-Maarit Rautiainen sekä pastorit Jari Flink, Tiina 
Eriksson ja Satu Helo. 
Haastattelu pidettiin 13.3. klo 12-18 Tuusulan seurakuntakeskuksessa.  
Haastatteluun tulivat kutsutuista Aino Malmi, Heikki Heinonen, Tuula-Maarit Rautiainen, Jari 
Flink, Tiina Eriksson ja Satu Helo.  

 
Haastattelijoina olivat kirkkoneuvoston edustaja Ulla Siimes, palvelun työalajohtaja Jaana 
Rannikko, Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin notaari Pilvi Keravuori ja kirkkoherra Ulla 
Rosenqvist. Pilvi Keravuoren rooli oli olla tarkkailijana ja kysymysten esittäjänä.  
 

Kuudesta hakijasta esille nousivat Tiina Erikson ja Heikki Heinonen. 

Tiina Eriksonilla on kokemusta seurakuntapappina ja diakonina toimimisesta sekä 
rippikoulutytöstä. Hänellä oli kokemusta myös kehitysvammatyöstä. Hänellä on taito 
ihmisten kohtaamiseen ja sydämen kutsu sielunhoitoon. Hänellä näytti olevan myös kykyä 
organisoimiseen ja kokonaisvaltaiseen vastuunottoon. Persoonana hän oli energinen, 
työstään innostunut, valoisa ja positiivinen ihminen.  

Heikki Heinosella toisi pitkän lääkäriuransa vuoksi uutta osaamista ja näkökulmaa palvelun 
tiimiin. Hänellä tuntui olevan taito kohdata ihmisiä kokonaisvaltaisesti. Hänellä oli kokemusta 
erilaisten pienryhmien vetämisestä, vapaaehtoistoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. 
Hänellä tuntui olevan kyky organisoida asioita, tarkastella asioita kokonaisvaltaisesti ja ottaa 
vastuuta. Hänellä on myös vahva näky toimia koko työyhteisön hyvinvoinnin edistäjänä. 
Kokemus seurakuntatyöstä on ohut. Hänellä on kokemusta yhdestä rippikoulusta sekä 
saarnojen pidosta Kirkkonummen seurakunnassa.  

Haastatteluryhmän äänet jakautuivat 2-1. Ulla Siimes ja Ulla Rosenqvist pitivät Tiina 
Erikssonia parhaimpana ja Jaana Rannikko Heikki Heinosta. 

Puheenjohtajan esitys 
 

Kirkkoneuvosto   
1. antaa puoltavan lausunnon Espoon hiippakunnan tuomikapitulille, että Tuusulan 

seurakunnan V seurakuntapastorin virkaan valitaan pastori Tiina Eriksson. 
2. toteaa, että Tiina Eriksson on monipuolisen seurakunnallisen kokemuksensa sekä 

haastatellussa esille tuleen valoisuutensa, energisyytensä ja kohtaamisen taitonsa 
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vuoksi on soveltuvin ko. virkaan. 
3. Virka täytetään 1.5. lähtien kuuden kuukauden koeajalla. 
4. antaa puoltavan lausunnon Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille siitä, että varalle 

valitaan TM Heikki Heinonen. 
5. toteaa, että palkkaus on TVR 602 
6. totea, että perehdyttäjä on Eliisa Winberg 

 
Päätös Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta. Keskustelun aikana Satu Heikkilä kannatti Heikki Heinosen 

valintaa. Asiasta äänestettiin siten, että puheenjohtajan esitys on jaa ja Satu Heikkilän esitys 
on ei. Äänestyksen tulos oli 9 jaa-ääntä ja 1 ei-ääni. 

 
  Ulla Rosenqvist Jaa 
  Pekka Latva-Pukkila Jaa 
  Ilkka Ertimo  Jaa 
  Satu Heikkilä  Ei 
  Leena Jäntti  Jaa 
  Arto Kivistö  Jaa 
  Katja Pietilä-Virtanen Jaa 
  Ulla Siimes  Jaa 
  Jori Enroth  Jaa 
  Leena Jokinen  Jaa 
 
 Äänestyksen tuloksena puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 
 
 
 
JOKELAN KIRKON FLYYGELIRAHASTON LAKKAUTTAMINEN 
Kn 42 
 

 Jokelan flyygelirahasto on perustettu Kirkkovaltuuston päätöksellä, Kv 4/09 § 56, 
joulukuussa 2009. Tuolloin haluttiin rahaston avulla varautua hankkimaan Jokelan kirkkoon 
uusi flyygeli silloin yli 30 vuotta vanhan pianon tilalle. 

 
Tilanne muuttui seurakuntakeskuksen purkamisen ja evakkoajan aikana, kun 
seurakuntakeskuksen vanha flyygeli sijoitettiin Jokelaan. Se jäi pysyvästi Jokelaan, kun 
uuteen seurakuntakeskukseen hankittiin uusi flyygeli. 

 
 Nyt Jokelassa oleva flyygeli on peruskunnostettu, ja kunnostuksen kustannus on n. 12.400 €. 

Jokelan kanttori Erja Hartala esitti, että rahaston varat voitaisiin käyttää tähän.  
 

Samalla rahasto voidaan purkaa tarpeettomana. Rahaston saldo on 5319,66 €. Purkaminen 
vaatii kirkkovaltuuston päätöksen. 

 
Liite 7 Pöytäkirjaote Kv 4/2009 § 56 ja rahaston sääntö 
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Talousjohtajan esitys 
 
 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se  

1. hyväksyy Jokelan kirkon Flyygelirahaston pääoman käyttämisen Jokelan kirkon nykyisen 
flyygelin peruskorjaukseen 
2. purkaa Jokelan kirkon Flyygelirahaston tarpeettomana 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
HAUDANHOITOPALVELUIDEN TOTEUTUS 2019 
Kn 43 
 
Hautaustoimen johtokunta esittää kirkkoneuvoston päätettäväksi Hoitohautojen hoitoehdot 2019. 
_____________________________________ 
Haut.jk. § 6 (4.3.2019) 
 

Seurakunnan hoidossa olevien hautojen hoitoehdot on vahvistettu vuosittain 
hautaustoimen johtokunnassa. Ylipuutarhurin valmistelemassa esityksessä 
haudanhoitojen sopimusehdot ovat samat kuin edellisenä vuonna.  
 
Liite 3: Hoitohautojen hoitoehdot 2019 
 

Ylipuutarhurin 
esitys 
   Hautaustoimen johtokunta  

1 käy yleiskeskustelun hoitoehdoista 
2 hyväksyy haudanhoitojen sopimusehdot 
3 vie haudanhoitojen sopimusehdot kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi 

 
Päätös  Hyväksyttiin 
_____________________________ 
 
 Liite 8 Hoitohautojen hoitoehdot 2019 
 
Talousjohtajan esitys 
 
 Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevat Hoitohautojen hoitoehdot vuodelle 2019. 
 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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MUUT ASIAT 
 
ILMOITUSASIAT 
 
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi: 
 

- Kirkkohallituksen kuukausiraportin (Liite) 
 

- Verotuloseuranta tammi-helmikuu (Liite) 
 

- Järvenpään seurakunta esitti kokouksessaan (Kn 27.3.2018 § 56),  
että alueen Palvelevan Puhelimen toimintaa ohjattaisiin keskitetysti Järvenpäästä käsin. 

 
Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan (Kn 10.4.2018 § 45) tehdä 
lisäselvitystä Palvelevan Puhelimen muodostamiseen liittyen ja siirsi asian käsittelyn seuraavaan 
kokoukseen. 
 
Seuraavassa kokouksessaan (Kn 8.5.2018 § 54) kirkkoneuvosto päätti, että 
Tuusulan seurakunta ei lähde mukaan Järvenpään seurakunnan esittämään Palvelevan Puhelimen 
alueelliseen organisointiin ehdotetulla tavalla, mutta jatkaa keskustelua Järvenpään ja Keravan 
seurakuntien kanssa Palvelevan Puhelimen toiminnan kehittämisestä.  

 
Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto (Kn 5.6.2018 § 103) pyysi uudelleen lausuntoa Tuusulan ja 
Keravan seurakuntien kirkkoneuvostoilta koskien Palvelevan Puhelimen alueellista organisointia, 
johon ehdotettiin kolme vaihtoehtoista mallia. 

 
Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan (Kn 4.9.2018 § 96), että Tuusulan 
seurakunta ei lähde kannattamaan vaihtoehtoisia malleja sellaisenaan. 
Samalla kirkkoneuvosto ehdotti Järvenpään, Keravan ja Nurmijärven seurakunnille yhteistä 
neuvottelua Palvelevan Puhelimen organisoinnista näiden seurakuntien työntekijöistä 
koostuvassa työryhmässä. Neuvotteluihin osallistuisivat toiminnasta vastaavat työntekijät ja 
seurakuntien johtavat diakoniatyöntekijät. 

 
Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto valtuutti (Kn 30.10.2018 § 188) kirkkoherran, Palvelevasta 
puhelimesta vastaavan työntekijän Minna Kotajärven ja johtavan diakoniaviranhaltija Marja 
Kososen käymään keskustelu Palvelevan puhelimen organisoinnista Tuusulan ja Keravan 
seurakuntien edustajien kanssa. 
Keskustelu käytiin 29.11.2018. Läsnä Tuusulan seurakunnasta oli kirkkoherra Ulla Rosenqvist, 
johtava diakoniatyöntekijä Jaana Rannikko ja Palvelevasta puhelimesta vastaava työntekijä Kari 
Pätsi sekä Keravan seurakunnasta johtava diakoniatyöntekijä Mirva Nyman ja Palvelevasta 
puhelimesta vastaava työntekijä Kirsi Helin. 
 
Keskustelussa ei löytynyt yhteistä tahtotilaa toiminnan kehittämiseksi. Tuusulan ja Keravan 
seurakunnat eivät tässä vaiheessa solmineet yhteistyösopimusta Järvenpään seurakunnan 
kanssa. 
 
Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Palvelevan puhelimen organisoinnista 
Tuusulan ja Keravan seurakuntien kanssa käydyn palaverin tuloksen ja totesi, että 
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Tuusulan ja Keravan seurakuntien on mahdollista liittyä Kirkon keskusteluavun (Palveleva Puhelin) 
yhteistyösopimukseen Keski-Uudenmaan ja Riihimäen seudun seurakuntien kesken. 
 
Kirkkoherrojen toimeksiannosta Tuusulan ja Keravan seurakuntien johtavat diakoniatyöntekijät ja 
Palvelevan puhelimen organisoinnista vastaavat työntekijät selvittivät yhteistyön mahdollisuutta 
toimipisteen perustamiseksi kahden seurakunnan voimin. Yhteistyö nähtiin erittäin tarpeellisena ja 
ao. yhteistyösopimus (Liite) kirjoitettiin työryhmän toimesta.  

 
- Srk-keskuksen pohjoisista parkkipaikoista joudutaan luopumaan alkukevään aikana rakennustöiden 

takia. Omaa parkkipaikkaa päästään pian suunnittelemaan ja 12.8. on tarkoitus aloittaa omien 
parkkipaikkojen rakentaminen. 
 

- Jokelan väistötilat edistyvät entisen Valintatalon tiloissa. Tavoitteena on, että tilat ovat valmiina 
elokuussa, jotta varhaiskasvatuksen toiminta voi alkaa syyskuussa. 

  
KESKUSTELUASIAT 
 
 Ei ollut kirjattavia keskusteluasioita. 
 
SEURAAVAT KOKOUKSET 
  

Kirkkoneuvosto: 16.4., 7.5., 11.6. 
  

 Kirkkovaltuusto: 26.3. (ylimääräinen), 21.5., 24.9., 26.11. 
 
KOKOUKSEN PÄÄTÖS 
 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi pöytäkirjaan. 
 Kirkkoneuvosto veisasi virren 552. 
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