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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 12/2019
aika

tiistai 10.12.2019 klo 18:30-19.52.

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
Outi Huusko

muut osallistujat
Seppo Yli-Antola
Jukka Kaikkonen
Marjut Helske
Tuula Rasilainen
Kalervo Pöykkö

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

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talousjohtaja
johtava tiedottaja
sihteeri

asiat § 111-123

______________________________________________________________________________________________
Ulla Rosenqvist
Kalervo Pöykkö
puheenjohtaja
sihteeri

pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 10.12.2019

______________________________________________________________________________________________
Jorma Sulander
Leena Jokinen
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kirkkoherra piti alkuhartauden Matt. 1: 18-24 pohjalta ja kirkkoneuvosto lauloi virren 7. Puheenjohtaja
avasi kokouksen klo 18:30, sihteeri suoritti nimenhuudon ja puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Kokouksen 12/19 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Sulander ja Leena Jokinen.
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi sillä muutoksella, että lisättiin pykälä 123.
Muistettiin Pekka Latva-Pukkilaa hopeisella ansiomerkillä ja onnittelukukilla.
VALTUUTETTU SARI HEISKASEN VAPAUTTAMINEN KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ
KN 111
Kirkkovaltuuston jäsen Sari Heiskanen on muuttanut 1.10.2019 Tuusulasta pois.
Kirkkolain luvun 23 § 4 mukaan ” Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.” Vaalikelpoisuuden yhtenä ehtona on kuuluminen
kyseiseen seurakuntaan (KL 23 § 2, 1. mom.)
Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 § 3): Tällä päätöksellä ei ole erityistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. vapauttaa Sari Heiskasen luottamustoimestaan
2. Tuusulan puolesta -ryhmän ensimmäinen varajäsen Marko Ceder kutsutaan kirkkovaltuuston
varsinaiseksi jäseneksi.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
REKISTERISIHTEERIN VIRANHALTIJAN SIIRTÄMINEN TOIMISTOSIHTEERIN VIRKAAN
KN 112
Tuusulan seurakunta liittyy Vantaan aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen (KV 4/2019 § 30).
Kirkkoherranviraston työt muuttuvat jonkin verran. Kirkkoherranviraston kirkonkirjojen pidon vastuu siirtyy
aluekeskusrekisterille. Samalla uuden hallintomallin mukaisesti hallintosihteeri on vuoden 2020 alusta
lähtien kirkkoherranviraston työntekijöiden esimies. Aikaisemmin kirkkoherranviraston töistä on
esimiehenä vastannut rekisterisihteeri. Tuusulan kirkkoherranvirastossa on käyty yt-neuvottelut (9.5.2019
ja 9.9.2019), joiden tuloksena kirkkoherranvirastoon jää 2 sihteeriä.
Rekisterisihteerin viralle ei ole enää vuoden 2020 alusta lähtien tarvetta. Nykyisen rekisterisihteerin
viranhaltijan tehtävänkuva muuttuu yleissihteerin työn kaltaiseksi.
Virkasuhteeseen ottaminen pitää tehdä pääsääntöisesti julkisella haulla.
”Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä.” KL 6
§ 10,1
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Julkiseen hakumenettelyyn on kuitenkin olemassa muutama poikkeus. Tässä kohtaa, kun rekisterisihteerin
viran viranhaltija siirrettäisiin toiseen virkasuhteeseen, tämä on mahdollista.
”Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun:
………
4) 38 §:ssä tarkoitettu viranhaltija siirretään toiseen virkasuhteeseen;” KL 6 § 11
”Viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset
hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos:
1) hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on
toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei
alene;
2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa; tai
3) siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.
………
Viranhaltijalle on ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitettua siirtämistä tai 2 momentissa tarkoitettua
peruuttamista varattava tilaisuus tulla kuulluksi.” KL 6 § 38
Rekisterisihteeri Päivi Ontto on antanut siirtoon suostumuksensa.
Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 § 3): Tällä päätöksellä ei ole erityistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. siirtää Päivi Onton rekisterisihteerin virasta toimistosihteerin virkaan 1.1.2020 alkaen
2. toteaa, että toimistosihteerin tehtävän vaativuusryhmä on 403
3. päättää, että Päivi Onton tehtäväpalkka on 2168,11 €
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN YLEISSIHTEERIN VIRAKSI
KN 113
Tuusulan seurakunta liittyy Vantaan aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen (KV 4/2019 § 30).
Tuusulan kirkkoherranvirastossa on käyty yt-neuvottelut (9.5.2019 ja 9.9.2019), joiden tuloksena
kirkkoherranvirastoon jää 2 sihteeriä. Tällä hetkellä sihteereiden virkanimikkeenä ovat yleissihteeri ja
toimistosihteeri.
Seurakunnan viroista päättää kirkkovaltuusto.
”Muita virkoja seurakunnassa on sen mukaan kuin kirkkovaltuusto päättää.” KJ 6 § 1,2
Kirkkoherranviraston sihteereiden tehtävät ovat vuoden alusta alkaen yhteneväiset ja kummankin
esimiehenä toimii hallintosihteeri. Näin on luontevaa, että kummankin virkanimikkeenä on sama nimike.
Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 § 3): Tällä päätöksellä ei ole erityistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Puheenjohtajan
esitys
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se muuttaa toimistosihteerin viran nimikkeen yleissihteerin
viraksi.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
REKISTERISIHTEERIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
KN 114
Tuusulan seurakunta liittyy Vantaan aluekeskusrekisteriin 1.1.2020 alkaen (KV 4/2019 § 30).
Kirkkoherranviraston työt muuttuvat jonkin verran. Kirkkoherranviraston kirkonkirjojen pidon vastuu siirtyy
aluekeskusrekisterille. Samalla uuden hallintomallin mukaisesti hallintosihteeri on vuoden 2020 alusta
lähtien kirkkoherranviraston työntekijöiden esimies. Tuusulan kirkkoherranvirastossa on käyty ytneuvottelut (9.5.2019 ja 9.9.2019), joiden tuloksena kirkkoherranvirastoon jää 2 sihteeriä.
Rekisterisihteerin viralle ei ole enää vuoden 2020 alusta lähtien tarvetta. Nykyisen rekisterisihteerin
viranhaltijan tehtävänkuva muuttuu yleissihteerin työn kaltaiseksi.
”Muita virkoja seurakunnassa on sen mukaan kuin kirkkovaltuusto päättää.” KJ 6 § 1,2
Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 § 3): Tällä päätöksellä ei ole erityistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa rekisterisihteerin viran
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
HALLINTOMALLIN PALAUTERYHMÄN KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN VALITSEMINEN
KN 115
Tuusulan seurakunnan hallintomallista on tehty työntekijöille palautekysely heinä-elokuussa. Työryhmään
on valittu johtotiimissä työntekijöistä kirkkoherran lisäksi työalajohtajat. Työryhmä alkaa käsitellä kyselyn
tuloksia.
Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 § 3): Tällä päätöksellä ei ole erityistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto valitsee työryhmään kaksi kirkkoneuvoston edustajaa.
Päätös
Kirkkoneuvoston edustajiksi valittiin Leena Jäntti ja Arto Kivistö.
HAUTAPAIKAN MYÖNTÄMINEN KIRKKOPUISTOON / KLAUS WINQVIST
KN 116
Klaus Winqvist anoo itselleen hautapaikkaa Kirkkopuistoon. Päätöksen asiasta tekee kirkkoneuvosto. Tästä
selostus Hautaustoimen johtokunnan päätöksen esittelyssä.
Kirkkoneuvoston tulee ottaa kantaa kahteen asiaan.
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1. Seurakunnan hautausmaan ohjesäännön 6 § mukaan, ja joka viittaa Kirkkolain 17 luvun 2 §:ään
hautapaikkaa ei voida myöntää ilman vainajaa kuin poikkeustapauksissa.
2. Lisäksi kirkkopuistoon voidaan myöntää hautapaikka tietyin ehdoin, jotka on avattu
hautaustoimenjohtokunnan päätöksen esittelytekstissä.
Tuusulan seurakunta on luvannut Klaus Winqvistille hautapaikan kirkkopuistoon kiitokseksi siitä työstä,
jonka hän teki uuden seurakuntakeskuksen suunnittelussa. Lisäksi hän suunnitteli seurakuntakeskuksen
piha-alueen ristimonumentin ja kellotapulin. Myös alttarin kalusteet, tekstiilit ja kolmen ristin kuvio
seurakuntakeskuksen seinässä ovat Klaus Winqvistin suunnittelemia. Kaiken tämän Klaus Winqvist teki
korvauksetta. Edellä selostettu täyttää vaatimuksen ”muut erityiset syyt”.
Koska hautapaikka on suullisesti luvattu, on myös kohtuullista, että se tehdään myös virallisesti
kirkkoneuvostossa, joka viimekädessä päättää asiasta, vaikkakin hautapaikkaan ei ole tällä hetkellä
vainajaa. Myös kirkkoneuvostossa on asiasta keskusteltu aiemmin. Tämä on poikkeus, josta ei tule
käytäntöä.
___________________________
HAUTAPAIKKA KIRKKOPUISTOON/KLAUS WINQVIST
Haut.jk § 27 (20.11.2019)
Arkkitehti Klaus Winqvist on lähestynyt sähköpostitse ylipuutarhuria ja anoo hautapaikkaa
itselleen ja puolisolleen Kirkkopuistoon. Hänen vanhemmillaan on hautapaikka
Kirkkopuistossa (4.00.00.00.0009) ja ensisijaisesti hän haluaisi tulla haudatuksi samaan
hautaan. Winqvistin sähköpostin mukaan (Liite 1a) osa hautaoikeuden haltijoista ei halua
antaa hänelle hautapaikkaa em. haudasta. Tämän johdosta Winqvist anoo voisiko hän saada
toisen hautapaikan itselleen ja vaimolleen Kirkkopuistosta.
Winqvist on tehnyt Tuusulan seurakunnalle lukuisia erilaisia suunnittelutöitä ja -tehtäviä
veloituksetta (Liite 1b). Hänelle on suullisesti luvattu hautapaikka Kirkkopuistosta palkaksi
em. suunnittelutöistä.
Ylipuutarhuri on selvittänyt Kirkkopuiston tilannetta. Kirkkopuisto on museohautausmaa,
jonne voidaan haudata vain kirkkoneuvoston luvalla.
Opetusministeri O-P Heinonen ja ylitarkastaja T Lybeck ovat 23.10.1998 siirtäneet
Tuusulan seurakunnalle oikeuden myöntää hautausluvat Tuusulan seurakunnan
Kirkkopuistoon, joka on museohautausmaa. Ennen edellä mainittua oikeuden
siirtämistä Tuusulan seurakunta on esittänyt hautauslupien myöntämistä
opetusministeriölle ja oikeuden siirtämisen jälkeen myöntänyt hautausluvat seuraavin
perustein:
- haudattavan henkilön yhteiskunnalliset ja/tai tuusulalaiset ansiot ja merkittävyys
- henkilö on tarkoitus haudata Kirkkopuistossa olemassa olevaan sukuhautaan
- muut erityiset syyt (esim. Tuusulan seurakunnan viimeinen kellonsoittaja on haudattu
kellotapulin läheisyyteen Kirkkopuistoon)
Kn 1/2008, § 9 on päätetty hyväksyä edellä mainitut kriteerit sekä se, että kiireellisissä
tapauksissa kirkkoherra ja talousjohtaja voivat edellä mainituin kriteerein myöntää
hautausluvan, ja tuoda sen jälkikäteen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Klaus Winqvist täyttää yllämainitut kriteerit “yhteiskunnalliset ja/tai tuusulalaiset ansiot
ja merkittävyys” hautapaikan myöntämiselle Kirkkopuistoon
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Tuusulan seurakunnan hautausmaan ohjesäännön 6 § mukaisesti hautapaikkaa ei voi
ostaa etukäteen ilman vainajaa. Ohjesääntö viittaa Kirkkolakiin (17 luku, 2 §
Hautaoikeus), joka taas viittaa Hautaustoimilakiin (457/2003). Kirkkoneuvosto voi
kuitenkin ko. lainkohdan mukaisesti erityistilanteissa päättää toisin perustellusta syystä.
KL 17 luku 2 §/Hautaoikeus
Oikeudesta tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaahan säädetään
hautaustoimilaissa (457/2003). Kirkkoneuvosto voi luovuttaa hautaoikeuden muullekin
kuin hautaustoimilain 4 §:ssä tarkoitetulle vainajalle. Oikeus hautaan luovutetaan
kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös vainajan
omaisille. Kirkkoneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin.
Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa tämän oikeuden vain seurakunnalle.
Klaus Winqvistille on luvattu suullisesti, että hän saa palkaksi suunnittelutyöstään
hautapaikan Kirkkopuistosta, joten hänellä on perusteltu syy anoa paikkaa. Johtuen
erimielisyydestä hautaoikeuden haltijoiden kesken ylipuutarhuri ehdottaa, että Klaus
Winqvistille katsotaan uusi hautapaikka Kirkkopuiston vapaana olevista haudoista.
Liite 1: Klaus Winqvstin sähköposti ja kirje ylipuutarhurille
Ylipuutarhurin esitys
Hautaustoimen johtokunta
1

käy yleiskeskustelun Klaus Winqvistin hautapaikka-anomuksesta Kirkkopuistoon

2

lähettää asian edelleen kirkkoneuvostoon päätettäväksi. Kirkkoneuvoston mahdollisen
myönteisen päätöksen jälkeen Klaus Winqvistille tarjotaan Kirkkopuistosta 2-3 vapaata
hautapaikkaa, joista hän voi valita yhden.

Päätös
Hyväksyttiin
________________________
KN 116
Liite 1
Klaus Winqvstin sähköposti ja kirje ylipuutarhurille
Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 § 3): Tällä päätöksellä ei ole erityistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää
1. että hautapaikan myöntämiselle Klaus Winqvistille hänen eläessään löytyy perustelut
2. että Klaus Winqvist täyttää kriteerit ”yhteiskunnalliset ja/tai tuusulalaiset ansiot ja merkittävyys”
työstään seurakunnan hyväksi, jotta hänelle voidaan myöntää hautapaikka Kirkkopuistosta
3. myöntää Klaus Winqvistille hautapaikan Kirkkopuistosta hautaustoimen johtokunnan ja talousjohtajan
esittelyn mukaisesti. Klaus Winqvistille tarjotaan Kirkkopuistosta 2-3 vapaata hautapaikkaa, joista hän
voi valita yhden
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KUULUTTAMINEN SYKSYLLÄ 2018
KN 117

________________________
HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KUULUTTAMINEN SYKSYLLÄ 2018
Haut.jk. § 21 (2018)
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 2018.
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 2018
Ylipuutarhurin esitys
Hautaustoimen johtokunta
1. käy yleiskeskustelun hautojen hoitamattomuudesta
2. esittää kirkkoneuvostolle listattujen hautojen kuuluttamista hoitamattomina
Päätös
Esitys hyväksyttiin ja johtokunta lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle
___________________________
SEURAKUNNALLE HOITAMATTOMINA PALAUTUNEET HAUDAT 2019
Haut.jk. § 29 (2019)
Tuusulan seurakunnan hautausmailla on kirkkoneuvoston (§ 116/2018) tekemällä päätöksellä kuulutettu
hoitamattomat haudat (vaaralliset kivet ja/tai haudan hoito laiminlyöty). Kuulutusmenettelyn tuloksena
osa haudoista on kunnostettu, mutta Paijalan ja Kellokosken hautausmailla on edelleen kuulutettuja
hautoja kunnostamatta.
Ylipuutarhurin esitys
Hautaustoimen johtokunta
1. käy yleiskeskustelun
2. esittää kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi luettelon seurakunnalle palautuneista haudoista 2019,
joita ei ole kunnostettu kuulutusmenettelystä huolimatta.
3. esittää kirkkoneuvostolle, että omaisille annetaan mahdollisuus poistaa hautakivilaitteet puolen
vuoden sisällä (siitä lähtien kun kivilaitteiden poistamisen kuulutuslaput on laitettu haudoille) ja
että hautoja voidaan luovuttaa uudelleenhautaukseen tarpeen mukaan 2022.
Liite 3: Tuusulan seurakunnalle hoitamattomina palautuneet haudat 2019
Päätös

Hyväksyttiin ja päätettiin säilyttää Uhlenius Karl Turkin sotilas Blixt-hauta.
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___________________________
KN 117
LIITE 2
Tuusulan seurakunnalle hoitamattomina palautuneet haudat 2019
Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 § 3): Tällä päätöksellä ei ole erityistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy liitteenä olevan luettelon seurakunnalle palautuneista haudoista 2019, joita ei ole
kunnostettu kuulutusmenettelystä huolimatta ja
2. päättää, että omaisille annetaan mahdollisuus poistaa hautakivilaitteet puolen vuoden sisällä, ja että
hautoja voidaan luovuttaa uudelleenhautaukseen tarpeen mukaan 2022
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KULTTUURIHISTORIALLISET HAUDAT: HAHNE JA LUNBERG, OTTAMINEN SEURAKUNNAN HOITOON
KN 118
Hautaustoimen johtokunta päätti, että seurakunta säilyttää hoitamattomina kuulutetut ja sitä kautta
seurakunnan haltuun jääneet Hahnen ja Lundbergin haudat. Ne tulevat seurakunnan hoidettaviksi, ja
tämän takia päätös tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi, vaikka tämä maininta on jäänyt pois
johtokunnan päätöksestä.

______________________
KULTTUURIHISTORIALLISESTI MERKITTÄVÄT HAUDAT: HAHNE JA LUNDBERG / KELLOKOSKEN HAUTAUSMAA
HAUT. JK. § 28 (2019)
Kellokosken hautausmaalla palautui 8.11.2019 kaksi kulttuurihistoriallisesti merkittävää hautaa
seurakunnan haltuun. Haudat ovat Hahne (2.02.00.05.0218-0221) ja Lundberg (2.04.00.01.0016-0022).
Hahnen hautaa ympäröi ainutlaatuinen rauta-aita ja se on ainoa aidattu hauta Kellokosken hautausmaalla.
Lisäksi haudalla on useita hautakiviä, joista vanhimmat ovat 1890-luvulta. Lundbergin hauta on erikoinen
hautakokonaisuus, joka koostuu erilaisista hautakivistä ja rautaristeistä, joista vanhimmat ovat 1880luvulta. Lisäksi molemmat haudat ovat tärkeitä kellokoskelaisille.
Liite 2: Kuvat Hahnen ja Lundbergin haudoista
Ylipuutarhurin esitys
Hautaustoimen johtokunta
1. käy yleiskeskustelun
2. päättää, että seurakunta säilyttää Hahnen (2.02.00.05.0218-0221) ja Lundbergin (2.04.00.01.00160022) haudat kulttuurihistoriallisesti merkittävinä hautoina. Haudat kunnostetaan seurakunnan
toimesta siten, että Hahnen hauta pidetään nurmipintaisena, koska siinä ei ole reunakiviä. Haudan
rauta-aita on myös kunnostettava. Lundbergin hauta kunnostetaan hiekkapintaiseksi. Molemmat
hoidetaan jatkossa pintahoitona.
Päätös

Hyväksyttiin

______________________
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KN 118
LIITE 3

Kuvat Hahnen ja Lundbergin haudoista

Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 § 3): Tällä päätöksellä ei ole erityistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy johtokunnan päätöksen säilyttää Hahnen ja Lundbergin haudat, ja ottaa ne
seurakunnan hoidettaviksi.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
PAIJALAN HAUTAUSMAAN OS. 20, LOHKO 1, RIVI 1 KÄYTTÖSUUNNITELMAN KORJAUS
KN 119

_____________________
PAIJALAN HAUTAUSMAAN OS. 20, LOHKO 1, RIVI 1 KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS
Haut.jk § 18 (2019)
___________________
Haut.jk § 11 (2019)
Paijalan hautausmaan os. 17 uurnahautarivit alkavat täyttyä. Ylipuutarhuri on selvittänyt, minne
hautausmaalla olisi voisi perustaa lisää uurnarivejä. Osastojen 20 ja 22 rajalla on yhden hautarivin takana
ruusuistutus ja sen vieressä käytävä, jota ei välttämättä tarvita. Ko. paikkaan mahtuisi yhteen riviin 4paikkaisia uurnahautoja 56 kappaletta. Paikalla oleva ruusukasvusto hävitettäisiin ja hiekkakäytävä
nurmetettaisiin. Hautariviin ei laitettaisi betonipalkkia, vaan hautamuistomerkit asennettaisiin pohjakivien
päälle. Tällöin hoitovastuu muistomerkeistä on kokonaan haudanhaltijalla.
Ylipuutarhuri on pyytänyt hautaustoimen sihteeriä piirtämään suunnitelmaan ko. rivistä. Rivi numeroitaisiin
lohko-merkinnällä, koska osastoilla 20 ja 22 on jo rivit numero 1. Kun alueesta muodostetaan lohko, niin
lohkolle saadaan rivi numero 1. Hautatunnukset olisivat muotoa 1.20.01.01.0001-0056.
Alue perustettaisiin kesällä 2019. Ensiksi raivattaisiin ruusukasvillisuus pois, jonka jälkeen käytävälle
asetettaisiin siirtonurmikko. Alueen käyttösuunnitelma laadittaisiin, kun alue alkaa valmistua.
Liite 1a: Paijalan hautausmaan os. 20 lohko 1 uurnariviksi ehdotetun paikan kuvat
Liite 1b: Suunnitelmapiirros os. 20 lohko 1 uurnariviehdotuksesta

Ylipuutarhurin esitys
Hautaustoimen johtokunta
1
käy yleiskeskustelun asiasta
2
hyväksyy uuden uurnarivin perustamisen Paijalan hautausmaalle os. 20, lohko 1.

Päätös
Esitys hyväksyttiin muilta osin, paitsi Irma Jokinen ehdotti pohjakiveksi palkkia, mitä
Jorma Sulander kannatti. Asiasta äänestettiin. Pohjaesitystä kannatti Esa Heikkilä ja Sari Rinne. Irma Jokisen
ehdotusta kannatti Irma Jokinen ja Jorma Sulander. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisi.
Paijalan hautausmaan os. 22. lohko 1. rivi 1. uuden uurnarivin perustaminen vaatii hautausmaan
käyttösuunnitelmaan muutoksen.
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Liite 3a: Käyttösuunnitelma os. 20, lohko 1. rivi 1.
Liite 3b: Piirros uurnahautarivistä: tuodaan kokoukseen pöydälle
____________________________
Ylipuutarhurin esitys
Hautaustoimen johtokunta
1
2

Käy yleiskeskustelun käyttösuunnitelman muutoksesta
esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi käyttösuunnitelman
muutoksen Paijalan hautausmaalle os. 20 lohko 1, rivi 1.
Päätös

Hyväksyttiin

________________________
Paijalan hautausmaan os. 20, lohko 1, rivi 1 suunnitelmapiirrosvaiheessa on tapahtunut virhe.
Uurnarivin mitta on 49 metriä, mutta suunnitelmassa rivi on laskettu 39 metriseksi, mille
mahtuisi 56 uurnahautaa 60 x 60 cm (0,7 m x 0,7 m). Kun uurnarivi toteutetaan 49 metrin
mittaisena, niin riville mahtuu 70 hautaa 60 x 60 cm (0,7 m x 0,7 m). Ylipuutarhurin mielestä
uurnarivi pitää rakentaa 49 metrin mittaisena, koska alun perin se on mitattu niin pitkäksi,
mutta piirtämisvaiheessa on tapahtunut riviä lyhentänyt virhe.

Liite 6a: Paijalan hautausmaan os. 20, lohko 1, rivi 1 korjattu suunnitelmapiirros
Liite 6b: Korjattu käyttösuunnitelma os. 20, lohko 1. rivi 1.
Ylipuutarhurin esitys
Hautaustoimen johtokunta
1
2

Käy yleiskeskustelun käyttösuunnitelman korjausehdotuksesta
esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi korjatun
käyttösuunnitelman muutoksen Paijalan hautausmaalle os. 20 lohko 1, rivi 1.

Päätös
_____________________

Hyväksyttiin

KN 119
LIITE 4a

Paijalan hautausmaan os. 20, lohko 1, rivi 1 korjattu suunnitelmapiirros

LLITE 4b

Korjattu käyttösuunnitelma os. 20, lohko 1. rivi 1.

Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 § 3): Tällä päätöksellä ei ole erityistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Paijalan hautausmaan osaston 20, lohko 1, rivi 1
korjatun käyttösuunnitelman
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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SUORITUSLISÄN MAKSAMINEN 2020 AIKANA
KN 120
Kirkkoneuvosto päätti 22.8.2018 kokouksessaan § 90 suorituslisän jakoperusteista Yhteistyötoimikunnan
esityksen mukaisesti seuraavaa:
Kirkkoneuvosto
1. päättää että seurakunta ottaa suorituslisän käyttöön KirVesTes:in ohjeiden mukaisesti
2. toteaa suorituslisän suuruusluokan olevan +/- 30.000 vuoden 2020 talousarviossa, johon se tuolloin
lasketaan vuoden 2020 yleisen palkkausjärjestelmän peruspalkoista 1,1 %
3. päättää jakaa 0,6 %:n järjestelyerän, joka lasketaan yleisen palkkausjärjestelmän koko
palkkasummasta, kaikille yleiseen palkkausjärjestelmään kuuluville 0,6 %:n korotuksena vuoden 2020
alusta, eikä siirrä kyseistä summaa suorituslisän varoihin
4. päättää arviointikriteereiksi ”Työssä suoriutuminen” joka arvioidaan seurakunnan strategian
painopisteiden kautta” ja ”Yhteistyökyky”
5. toteaa arviointijakson olevan 12 kk, ja päättää, että jakso alkaa kunakin vuonna 1.10.
6. päättää, että suorituslisän varoihin ei lisätä Havassa alun perin käytettyä summaa, eikä siihen lisätä
erikseen mitään ylimääräistä summaa.
Yhteistyötoimikunta päätti 23.5.2019 § 13 arviointien pisteytyksistä ja jakoperusteista seuraavasti:
Yhteistyötoimikunta päättää suorituslisän varojenjakamisperiaatteista seuraavasti:
Ensin koko suorituslisän määrästä erotetaan yli 4 kk:n työsuhteiden palkitsemiseen 2.000 €.
Mikäli summa ei tule kokonaan käytettyä, loppu jaetaan joulukuussa 2020 kaikille niille suorituslisän
saajille, jotka ko. kalenterivuonna saavat suorituslisää kuukausittain.
Muu suorituslisän määrä käytetään seuraavin perustein:
Kirkkoherran ja talousjohtajan lopullisten arviointien perusteella (jotka on tehty esimiesten esityksistä,
mutta joissa on krhn ja tjn harkintaoikeus)
+ + saa nk. täyden summan (summa ei vielä tiedossa)
+ 0 saa täydestä summasta 33 %
Esimiehet ovat loka-marraskuussa käyneet kaikki tahollaan arviointikeskustelut, ja tehneet niistä
yhteenvedon kirkkoherralle ja talousjohtajalle. Tämän pykälän liitteessä on kirkkoherran ja talousjohtajan
esitys siitä, keille kaikille suorituslisää maksetaan vuoden 2020 aikana. Liite ei ole julkinen.
LIITE 5

Suorituslisän 2020 saavista luettelo

Lapsivaikutusten arviointi (KJ 23 § 3): Tällä päätöksellä ei ole erityistä vaikutusta lapsiin ja nuoriin.
Palkka-asiamiehen
esitys
Kirkkoneuvosto päättää jakaa suorituslisävarat 32.000 € vuoden 2020 aikana seuraavasti:
-

lyhytaikaisiin työsuhteisiin varataan 2.000 €

-

liitteen mukaisesti yksi henkilö saa täyden suorituslisän (315,26 €/kk) 1.1. – 31.12.2020

-

liitteen mukaisesti 21 henkilöä saa 33 % täydestä suorituslisästä (104,04 €/kk) 1.1. – 31.12.2020
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mikäli summaa (32.000 €) jää jostain syystä jakamatta v. 2020 aikana, säästynyt osa jaetaan
joulukuussa 2020 niille, jotka ovat suorituslisään oikeutettuja ja jotka ovat tuolloin seurakunnan
palveluksessa

Kirkkoneuvosto päättää lisäksi, että kirkkoherra ja talousjohtaja voivat yhdessä päättää lyhytaikaisten
työsuhteiden suorituslisien hyväksynnästä 2020 aikana kuultuaan ensin esimiestä.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
SALAINEN
KN 121
HENKILÖSTÖASIA
KN 122
DOMUS ASIAKIRJANHALLINTAOHJELMAN HANKKIMINEN
KN 123
Tuusulan seurakunnalla ei ole ollut käytössään minkäänlaista asiakirjanhallintaohjelmaa. Tähän asti kaikki
pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset, sekä sopimukset, on tehty Word-ohjelmalla, ja ne on tallennettu
seurakunnan verkkoon pdf-muodossa. Alkuperäinen paperinen versio on arkistoitu arkistosäännön
mukaisesti. Pöytäkirjat on nidotettu kirjoiksi, joita säilytetään seurakunnan arkistossa.
Kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintopastori ovat tutustuneet Triplan Oy:n Domusasiakirjanhallintaohjelmaan (Tweb). Kirkkohallitus on hankkinut ohjelmiston, ja seurakunta voi liittyä
kirkkohallituksen sopimukseen. Ohjelma toimii myös sähköisenä arkistona, ja seurakunta itse päättää,
säilyttääkö se Domuksessa olevan sähköisen version lisäksi vielä paperisen version omassa arkistossaan.
Ohjelma helpottaa erityisesti esityslistojen ja pöytäkirjojen laatimista, viranhaltijapäätösten laatimista,
sopimusten hallintaa ja arkistointia. Myös asioiden ja päätösten haku helpottuu huomattavasti.
Luottamushenkilöt saavat myös rajalliset käyttöoikeudet (esityslistat ja pöytäkirjat) ohjelmaan.
Ohjelman hankkimiskustannus on 11.230 €, ja vuotuiset käyttäjämääräperusteiset kustannukset ovat n.
3.000 € (arvio). Hallintosihteeri on selvittänyt, että seurakunnan työaloilla on määrärahat, joilla Domusasiakirjanhallintaohjelma voitaisiin hankkia vielä 2019 puolella.
LIITE 6A
LIITE 6B

Domus käyttöönottosuunnitelma
Palvelukuvaus, asian ja dokumenttien hallintajärjestelmä

Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää, että Tuusulan seurakunta liittyy Kirkkohallituksen Domus
asiakirjanhallintajärjestelmään esittelytekstin ja liitteiden mukaisesti.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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MUUT ASIAT
ILMOITUSASIAT
Kirkkohallituksen yleiskirjeet:
-

14/2019 SEURAKUNNAN VALMIUSSUUNNITELMAN LAATIMISOHJE 2019 (Liite)

-

15/2019 VUODEN 2020 TULOVEROPROSENTIN ILMOITTAMINEN VEROHALLINNOLLE

-

16/2019 LISÄYS VUODEN 2020 KIRKKOKOLEHTEIHIN (Liite)

-

17/2019 KIRKKOHALLITUKSEN PÄÄTÖS 15.10.2019 NK. HIILINEUTRAALISUUSAVUSTUS (Liite 1)(Liite
2)

-

18/2019 UUSI LAKI OIKEUDENKÄYNNISTÄ HALLINTOASIOISSA

KESKUSTELUASIAT
Ympäristöohjelma on lähes valmis. Tulee käsiteltäväksi seuraavaan neuvostoon.
Jokela-työryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Toukokuussa työryhmä antaa lopullisen selvityksen.
Jokelalaisten mielipiteitä pitää kuulla ja tiedottaa asioista laajasti. Jokela-työryhmän jäsenten nimet on
myös ilmoitettava, jotta ihmiset voivat kertoa ajatuksiaan heille.
Russan sauna saadaan purkaa pohjaa myöten. Uusi pitää rakentaa nykyisen laatan päälle.
SEURAAVAT KOKOUKSET
Kirkkoneuvosto: 14.1., 18.2., 17.3, 14.4., 5.5. ja 9.6. klo 18
Kirkkovaltuusto: 11.2. ja 19.5. klo 18.30
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:52 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi pöytäkirjaan.
Kirkkoneuvosto lauloi virren 30.

