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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS  1/2019 
 
aika Tiistaina 29.1.2019, klo 18.30-19.55 
 
paikka Jokipaltio, Tuusulan seurakuntakeskus, Rykmentintie 34. 
  
jäsenet: Ahonen Lea  Aitlahti Kaisa  Enroth Jori 
 Ertimo Ilkka  Haglund Berit  Halme Heikki 
  Heikkilä Satu  Heiskanen Sari Jokinen Leena 
 Jäntti Leena  Kaikkonen Jukka Kulmala Marja-Leena 
 Laine-Ylijoki Juha Lappalainen Annika Latva-Pukkila Pekka 
 Lemmelä Lassi  Liukola Marjatta Palvas Liisa 
 Pietilä-Virtanen Katja Rinne Sari  Saari Jussi  
 Salonen Jussi  Seuna Soile  Siimes Ulla 
 Sirén Liisa  Sjöblom Ilmari  Stenvall Raimo 
 Sulander Jorma Udd Heli  Untamo Lauri 
 Viitanen Kirsi  Välipakka Ulla  Yli-Antola Seppo  

 
poissa: Aitlahti Kaisa, Heiskanen Sari, Lemmelä Lassi, Palvas Liisa  
 
varajäsenet: Ceder Marko, Keränen-Pantsu Raili, Meckelborg Markus, Laakso Uolevi  
   
kirkkoneuvoston 
jäsenet Rosenqvist Ulla 
    
viranhaltijat ja asiantuntijat: 
 Helske Marjut   talousjohtaja 
 Rasilainen Tuula johtava tiedottaja 
 Mäki Mikke vs. hallintosihteeri, siht. 
 
poissa:  
 
asiat: 1-14 § 
 
allekirjoitukset: 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Raimo Stenvall            Seppo Yli-Antola  Mikke Mäki, sihteeri 
puheenjohtaja 1 §              puheenjohtaja 2-14 §          
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Lea Ahonen     Enroth Jori  

    
 
pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 29.1.2019 
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KIRKKOVALTUUSTOA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET KIRKKOLAISSA JA KIRKKOJÄRJESTYKSESSÄ 
 
Kirkkolaki 9 luku 
Kirkkovaltuusto 
 
1 § 
Päätösvalta ja sen siirtäminen 
Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai 
johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa 
kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille. 
Päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää 
1) asioissa, joista kirkkovaltuuston on tämän lain, kirkkojärjestyksen, niiden perusteella annettujen 
täytäntöönpanomääräysten taikka yleisen lain tai asetuksen nimenomaisen säännöksen mukaan 
päätettävä; 
2) asioissa, joissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö tai joissa päätös on alistettava; tai 
3) lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymyksessä ole 
tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina. 

2 § 
Kirkkovaltuuston jäsenten lukumäärä  
Kirkkovaltuustossa on jäseniä vähintään 11 ja enintään 39. Jäsenten luku määrätään kirkkojärjestyksessä 
seurakunnan väkiluvun perusteella. 
 
3 § 
Määräenemmistö 
Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista ja enemmän kuin puolet 
kaikista kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa asiassa, joka koskee: 
1) kirkollisen rakennuksen, kappelin, seurakuntatalon, seurakunnan virastotalon, leiri- tai kurssikeskuksen 
rakentamista taikka hankkimista; 
2) kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista tai purkamista, sen käyttötarkoituksen muuttamista 
taikka muun rakennuksen muuttamista kirkolliseksi rakennukseksi; 
3) hautausmaan perustamista tai laajentamista; 
4) kiinteän omaisuuden luovuttamista; 
5) uuden viran perustamista. 
 
Kirkkojärjestys 8 luku 
Kirkkovaltuusto 
 
1 §  
Kirkkovaltuustoon valitaan jäseniä seurakunnan väkiluvun ollessa  

1 000 tai vähemmän 11, 
1 001 - 4 000 15, 
4 001 - 7 000  19, 
7 001 - 10 000 23, 
10 001 - 20 000 27, 
20 001 - 50 000 33 ja 
yli 50 000 39. 
  
  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054#a1054-1993
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054#a1054-1993
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931055#a1055-1993
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2 §  
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen 
ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. 

3 §  
Kirkkovaltuusto kokoontuu, kun kokoontuminen määräaikana käsiteltäväksi säädettyjen asioiden takia on 
tarpeen tai kun valtuuston puheenjohtaja muutoin katsoo sen tarpeelliseksi. 
Valtuusto on kutsuttava koolle, jos kirkkohallitus, piispa, tuomiokapituli tai kirkkoneuvosto sitä vaatii taikka 
jos vähintään neljännes valtuutetuista on ilmoittamansa asian käsittelemistä varten sitä kirjallisesti 
esittänyt. 
 
4 §  
Jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä 
kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston 
valmisteltavaksi. 
 
5 §  
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos 
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston 
ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin 
valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä 
asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään 
viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. 

Jos asia on kiireellinen eikä tarkoita uutta määrärahaa tai entisen korottamista, kirkkovaltuusto voi päättää 
ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. 

Jos jotakin asiaa ei ole saatu käsitellyksi kokouksessa ja se on päätetty siirtää käsiteltäväksi 
jatkokokouksessa, ei tähän tarvitse antaa eri kutsua. 

6 §  
Asiaa, joka on kirkkoneuvoston valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kirkkoneuvostolla ole ollut 
tilaisuutta sitä käsitellä. 

7 §  
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai heidän molempien ollessa estyneenä 
kirkkoneuvoston määräämän jäsenen on oltava saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa. Heidän 
poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioiden päättämistä. Kirkkoneuvoston jäsenillä on oikeus olla kokouksessa 
läsnä. 

Edellä 1 momentissa mainittu henkilö saa valtuuston kokouksessa ottaa osaa keskusteluun, mutta ei 
päätöksen tekemiseen, ellei hän ole valtuutettu. 

Valtuuston määräämien viranhaltijoiden tulee olla saapuvilla valtuuston kokouksissa antamassa tarvittavia 
tietoja. 

8 §  
Kirkkovaltuusto vahvistaa itselleen työjärjestyksen. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931055#a1055-1993
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931055#a1055-1993
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931055#a1055-1993
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931055#a1055-1993
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931055#a1055-1993
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931055#a1055-1993
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KOKOUKSEN AVAUS 
  

Kirkkoherra piti alkuhartauden. Kirkkovaltuusto veisasi virren 576. Pastori Sini Honkanen kävi 
tervehtimässä uutta kirkkovaltuustoa ja samalla esitteli messuryhmän toimintaa sekä toivotti 
kaikki tervetulleiksi messuryhmään messuja suunnittelemaan. 

 KJ 8 luvun 5 § mukaisesti iältään vanhin valtuutettu Raimo Stenvall avasi kokouksen klo 18.30 
ja johti puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valittiin. 

 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
   
  KJ 8:5,1-2:   
  Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 

Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsitel-
tävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston 
jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon 
ajan ennen kokousta. 

  KL 7:4,1-2:  
  Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. 
 

Kirkkovaltuuston kokouksen 1/19 kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä Tuusulan 
seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 22.1.2019 alkaen. Kokouskutsu esityslistoineen on 
lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 22.1.2019 sähköpostitse sekä postitse. 

 
Suoritettiin nimenhuuto. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 
 
 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 

Kokouksen Kv 1/19 pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Lea Ahonen ja Jori 
Enroth 
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KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2019-2020 
Kv 1 
________________________________ 
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. 
________________________________ 
Kv 1 
 
Kirkkoneuvoston esitys 
 

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi 2019-
2020 
 

Päätös Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Seppo Yli-Antola ja kirkkovaltuuston 
varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jukka Kaikkonen. 

 
 
VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN SUHTEELLISIA VAALEJA VARTEN VUOSIKSI 2019-2022 
Kv 2 
________________________________ 
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. 
________________________________ 
Kv 2 
 
Kirkkoneuvoston esitys 
 

Kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen 2019-2022 suhteellisten vaalien 
toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja 
kolme varajäsentä.  
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Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on 
päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. 

 
Päätös Suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan valittiin seuraavat jäsenet: 
 
 Jäsen  Varajäsen 
 Jorma Sulander (pj) Ulla Välipakka 
 Pekka Latva-Pukkila Berit Haglund 
 Heikki Halme  Lassi Lemmelä 
 
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2019-2020 
Kv 3 
________________________________ 
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. 
 

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
________________________________ 
Kv 3 
 
Kirkkoneuvoston esitys 
 
 Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2019-2020. 
 
Päätös Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pekka Latva-Pukkila. 
 

 
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2019-2020 
Kv 4 
________________________________ 
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.  
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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 
________________________________ 
Kv 4 
 
Kirkkoneuvoston esitys 
 
 Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenet (9) vuosiksi 2019-2020. 
 
Päätös Kirkkoneuvoston jäseniksi kaudelle 2019-2020 valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt: 
 
 Jäsen 
 Leena Jäntti   
 Satu Heikkilä   
 Ilkka Ertimo   
 Lauri Untamo   
 Ulla Siimes  
 Liisa Sirén   
 Arto Kivistö   
 Jorma Sulander   
 Katja Pietilä-Virtanen  
  
  
 
KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VARAJÄSENEN VALINTA VUOSIKSI 2019-2020 
Kv 5 
________________________________ 
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. 
________________________________ 
Kv 5 
 
Kirkkoneuvoston esitys 
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Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen 
vuosiksi 2019-2020. 

 
Päätös Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin yksimielisesti 

Markus Meckelborg. 
 
 
KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2019-2020 
Kv 6 
________________________________ 
Kn 149 
 
 KL 10 Luvun 2 § ja kirkkoneuvoston ohjesääntö 3 §. 
 
Puheenjohtajan esitys 
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston jäsenten 
henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019-2020. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
________________________________ 
Kv 6 
 
Kirkkoneuvoston esitys 
 

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019-
2020 
 

Päätös Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi vuosiksi 2019-2020 valittiin 
yksimielisesti seuraavat henkilöt: 

 
 Varajäsen 

Marja-Leena Kulmala  (Leena Jäntti) 
Soile Seuna    (Satu Heikkilä) 
Juha Laine-Ylijoki  (Ilkka Ertimo) 
Leena Jokinen   (Lauri Untamo) 
Outi Huusko   (Ulla Siimes) 
Päivi Turunen   (Liisa Sirén) 
Kari Sillman   (Arto Kivistö) 
Jori Enroth        (Jorma Sulander) 
Liisa Palvas  (Katja Pietilä-Virtanen) 

 
 
HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENEN VALINTA VUOSIKSI 
2019-2020 
Kv 7 
________________________________ 
Kn 150 
 

KL 10 Luvun 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen 
kirkkoneuvoston avuksi sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston 
antamissa johtosäännöissä.  
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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. 
________________________________ 
Kv 7 
 
Kirkkoneuvoston esitys  
  

Kirkkovaltuusto valitsee hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajan, kolme (3) muuta jäsentä 
sekä yhden (1) varajäsenen vuosiksi 2019-2020. 

 
Päätös Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti hautaustoimen johtokuntaan vuosiksi 2019-2020 

seuraavat henkilöt: 
 
 Jorma Sulander (pj) 
 Irma Jokinen (jäsen) 
 Sari Rinne (jäsen) 
 Esa Heikkilä (jäsen) 
 Heli Udd (varajäsen) 
 
 
KIINTEISTÖTOIMEN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENEN VALINTA VUOSIKSI 
2019-2020 
Kv 8 
________________________________ 
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. 
________________________________ 
Kv 8 
 
Kirkkoneuvoson esitys 
  

Kirkkovaltuusto valitsee kiinteistötoimen johtokunnan puheenjohtajan, kolme (3) muuta 
jäsentä sekä yhden (1) varajäsenen vuosiksi 2019-2020. 

 
Päätös Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kiinteistötoimen johtokuntaan vuosiksi 2019-2020 

seuraavat henkilöt: 
 
 Ilkka Ertimo (pj) 
 Martti Väyrynen (jäsen) 
 Erja Sarenius-Salmenkivi (jäsen) 
 Marko Ceder (jäsen) 
 Marjut Kylliäinen (varajäsen) 
 
 
KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN UUDISTAMINEN 
Kv 9 
________________________________ 
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 Voimassa oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö 
Liite 6b Mallisääntö 
Liite 6c Ehdotus uudeksi kirkkoneuvoston ohjesäännöksi 

 
 
Talousjohtajan esitys 
 
 Kirkkoneuvosto 

1) käy yleiskeskustelun uudesta kirkkoneuvoston ohjesäännöstä 
2) esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy uuden kirkkoneuvoston ohjesäännön ja  

alistaa hyväksytyn ohjesäännön Espoon tuomiokapitulin vahvistettavaksi 
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Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
________________________________ 
Kv 9 
 
Kirkkoneuvoston esitys 
 

Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston uuden ohjesäännön ja alistaa hyväksytyn 
ohjesäännön Espoon tuomiokapitulin vahvistettavaksi 

 
Liite 1a Voimassa oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö 
Liite 1b Mallisääntö 
Liite 1c Ehdotus uudeksi kirkkoneuvoston ohjesäännöksi 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä, että 3 § teksti ”hallinnon ja talouden johtava 

viranhaltija” korvataan talousjohtajalla.  
 
 
HOITOONOHJAUKSEN SUOSITUSSOPIMUS 2019  
Kv 10 
________________________________ 
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 Hoitoon- 

ohjaus suositussopimukseen. 
 

2) Yhteistyötoimikunta esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää Kirkkovaltuustolle Hoitoon- 
ohjauksen 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. 
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________________________________ 
Kv 10 
 
Kirkkoneuvoston esitys 
 
 Kirkkovaltuusto hyväksyy Hoitoonohjauksen suositussopimuksen 2019 
 

Liite 2 Hoitoonohjauksen suositussopimus 2019 
 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
KAHDEN KASVATUSTYÖNTEKIJÄN VIRAN PERUSTAMINEN JA KOLMEN VIRANHALTIJAN 
TEHTÄVÄNIMIKKEIDEN MUUTOS 
Kv 11 
________________________________ 
Kn 139 

 
Seurakuntien kasvatustyö on uusien haasteiden edessä. Yhteiskunnan 
varhaiskasvatustoiminnan muutokset haastavat tulevaisuudessa erityisesti perinteisen 
päiväkerhotyön. Seurakunnan on jatkuvasti haettava uusia väyliä lasten ja perheiden 
tavoittamiseen. Tämä tarkoittaa usein ilta-, viikonloppu- ja leirityötä. Hallintomallin 
uudistamisen myötä seurakunnan kasvatustyötä ja perhetoimintaa pyritään ajattelemaan 
yhä enemmän yhtenä kokonaisuutena, joka tähtää toisaalta kristillisen sanoman 
välittämiseen yhä uusille sukupolville, toisaalta lasten ja perheiden tukemiseen heidän 
arjessaan.  
 
Lastenohjaajien tehtävänkuvaa on muokattu aina siihen suuntaan, minkälaisiin tehtäviin 
perheiden näkökulmasta on ollut tarvetta.  Tehtävänkuva on ollut hyvin pitkään ns. laaja-
alaista varhaiskasvatus- ja perhetoimintaa, johon lastenohjaajan koulutus antaa hyvät 
valmiudet.  Monipuolisemman työkuvan ja hengellisen työntekijän työajattoman työn 
joustavuuden avulla voidaan saavuttaa tilanne, jossa seurakunta pystyy vielä paremmin ja 
monipuolisemmin palvelemaan kasvatuksen työalalla eri-ikäisiä lapsia ja nuoria ja heidän 
perheitään.  
 
Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista yhdenmukaistaa (varhais)kasvatuksen 
työajattomien työntekijöiden tehtävänimikkeet. Helena Metsolan tehtävänimike on ollut 
varhaiskasvatus- ja nuorisotyöntekijä, Satu Rathgeberin ja Susanna Soinisen taas 
perhetyöntekijä. Erityisesti perhetyöntekijä-nimikkeen käyttöön liittyy ongelma, sillä 
perhetyöntekijä on virkanimike, jonka pätevyysvaatimuksista on säädetty erikseen.  

 
Kasvatuksen työalajohtajan 
esitys 
  
 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 

1. Tuusulan seurakuntaan perustetaan kaksi kasvatustyöntekijän virkaa 
2. ko. virkoihin siirretään Tuusulan seurakunnan kaksi lastenohjaajaa, Krista Niemeläinen ja 

Johanna Pajuniemi 1.2.2019 alkaen 
3. virkojen pätevyysvaatimuksena on vähintään lapsi- ja perhetyön perustutkinto tai muu 

vastaava 
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4. virkojen palkkaus KirVesTes:n vaativuusryhmä 501 ja virkapaikkana Kellokoski 
5. aiemmin perustetut varhaiskasvatus- ja perhetyöntekijän sekä perhetyöntekijän virat 

muutetaan myös kasvatustyöntekijän viroiksi 
6. viranhaltijoilla on oikeus käyttää omaa autoa virka-ajoihin.  

 
 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
________________________________ 
Kv 11 
 
Kirkkoneuvoston esitys 
 
 Kirkkovaltuusto  
 1. päättää perustaa Tuusulan seurakuntaan kaksi kasvatustyöntekijän virkaa 

2. ko. virkoihin siirretään Tuusulan seurakunnan kaksi lastenohjaajaa, Krista Niemeläinen ja 
Johanna Pajuniemi 1.2.2019 alkaen 
3. virkojen pätevyysvaatimuksena on vähintään lapsi- ja perhetyön perustutkinto tai muu 
vastaava 
4. virkojen palkkaus KirVesTes:n vaativuusryhmä 501 ja virkapaikkana Kellokoski 
5. aiemmin perustetut varhaiskasvatus- ja nuorisotyöntekijän sekä perhetyöntekijän virat 
muutetaan myös kasvatustyöntekijän viroiksi 
6. viranhaltijoilla on oikeus käyttää omaa autoa virka-ajoihin.  
 

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTTI 2018 
Kv 12 
________________________________ 
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. 
________________________________ 
Kv 12 
 
Kirkkoneuvoston esitys 
 
 Kirkkovaltuusto merkitsee sisäisen tarkastuksen raportin 2018 tiedoksi. 
 

Liite 3 Sisäisen tarkastuksen raportti 
 

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
 
VIRKANIMIKKEEN MUUTOS 
Kv 13 
________________________ 
Kn 3 (15.1.2019) 

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 evankelis-
luterilaisen kirkon seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä; 
4. Kirkon varhaiskasvatuksen alan opinnäytetyö vähintään 15 opintopistettä. 
 

Virassa ei ole tällä hetkellä vakinaista työntekijä. 
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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.  

 
Puheenjohtajan esitys 
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto muuttaa varhaiskasvatuksen 
ohjaajan virkanimikkeen varhaiskasvatustyön ohjaajan virkanimikkeeksi 1.2.2019 alkaen. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
________________________ 
Kv 13 
 
Kirkkoneuvoston esitys 
 

Kirkkovaltuusto muuttaa varhaiskasvatuksen ohjaajan virkanimikkeen varhaiskasvatustyön 
ohjaajan virkanimikkeeksi 1.2.2019 alkaen. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti, sillä muutoksella, että viran pätevyysvaatimukset ovat 

piispainkokouksen hyväksymä kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan pätevyys tai vastaava sekä 
muualta saatu pätevyys ja kokemus. 

 
 
 
KASTETILAISUUKSIEN TILAVUOKRAT 
Kv 14 
________________________ 
Kn 5 (15.1.2019) 

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.  
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Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
________________________ 
Kv 14 
 
Kirkkoneuvoston esitys 
 

Kirkkovaltuusto päättää, että oman seurakunnan jäseniltä ei peritä vuokraa seurakunnan eri 
toimipisteissä pidettävistä kastejuhlista. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
ILMOITUSASIAT 

 
- PNK:n asiakastyön modulimäärät vuonna 2018 
- Verotuloseuranta 12/2018 
- Kirkkohallituksen kuukausiraportti 
- Jäsenmäärä väheni 604 henkilöllä vuonna 2018 

 
KESKUSTELUASIAT 
 
Keskusteltiin kokouskutsujen lähettämiseen liittyvästä käytännöstä. Päätettiin, että jos valtuutetulla on este  
päästä kokoukseen, tehdään siitä ilmoitus ensisijaisesti hallintosihteerille, joka kutsuu ryhmän seuraavana  
olevan varajäsenen paikalle.  
 
Keskusteltiin esityslistojen lähettämisestä. Sovittiin, että ensisijaisesti esityslista lähetetään sähköisesti ja  
tulostettuna se on mahdollista saada kokoukseen. 
 
 
 
  
KIRKKOVALTUUSTON JA KIRKKONEUVOSTON 2019 KOKOUKSET 
  

Kirkkoneuvosto: 5.2., 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 19.55 ja antoi valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan. 
Valtuusto veisasi virren 552. 
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