
1 
TUUSULAN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA 2/2019 
kirkkovaltuusto  26.3.2019 
________________________________________________________________________ 
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS  2/2019 
 
aika Tiistaina 26.3.2019, klo 18.30-19.45 
 
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  Jussi Saari  
 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: Ahonen Lea, Aitlahti Kaisa, Heiskanen Sari, Salonen Jussi, Sulander Jorma 
 
varajäsenet: Ceder Marko, Turunen Päivi, Kumpulainen Satu, Keränen-Pantsu Raili, Meckelborg Markus 
   
kirkkoneuvoston 
jäsenet Rosenqvist Ulla 
    
viranhaltijat ja asiantuntijat: 
 Helske Marjut   talousjohtaja 
 Rasilainen Tuula johtava tiedottaja 
 Mäki Mikke vs. hallintosihteeri, siht. 
 
poissa:  
 
asiat:  15-19 § 
 
allekirjoitukset: 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Puheenjohtaja             Mikke Mäki, sihteeri 
   
 
 
________________________________________________________________________________ 
Ilkka Ertimo    Berit Haglund   

   
 
pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 26.3.2019 
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KOKOUKSEN AVAUS 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30, kirkkoherra piti alkuhartauden, kirkkovaltuusto 
veisasi virren. 

 
 
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 2/19 kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä Tuusulan 
seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla 19.3.2019 alkaen. Kokouskutsu esityslistoineen on 
lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille 19.3.2019 sähköpostitse sekä postitse. 

 
Suoritettiin nimenhuuto. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 
 
 Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 

Ilkka Ertimo ja Berit Haglund valittiin kokouksen Kv 2/19 pöytäkirjan tarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi. 

 
 
 
OMAKOTITALOTONTIN OSTOTARJOUS, WIRPI 
Kv 15 
________________________ 
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. 
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Kiinteän omaisuuden myynti edellyttää kirkkovaltuuston päätöksen alistamista 
kirkkohallituksen hyväksyttäväksi. 

 
Liite 1a Ostotarjous ja karttaliite/ Wirpi 
Liite 1b Kartta Kartanon alueesta 
Liite 1c 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. 
________________________ 
Kv 15 
 
Kirkkoneuvoston esitys 
  
 Kirkkovaltuusto  

1. hyväksyy Olli Wirpin ja Riikka Wirpin 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. päättää alistaa päätöksensä kirkkohallituksen hyväksyttäväksi 

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

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
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SISÄISTEN TARKASTAJIEN VALINTA 
Kv 16 
________________________ 
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. 
________________________ 
Kv 16 
 
Kirkkoneuvoston esitys 
 
 Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan 2 sisäistä tarkastajaa. 
 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Sisäisiksi tarkastajiksi valittiin Berit Haglund ja Lassi 

Lemmelä. Kirkkovaltuusto päätti antaa kirkkoneuvoston valmisteltavaksi esityksen sisäisten 
tarkastajien kokouspalkkioita koskien. 

 
 
 
 
TUUSULAN SEURAKUNNAN LIITTYMINEN LAHDEN IT-ALUEESEEN 1.5.2019 ALKAEN 
Kv 17 
_________________________ 
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 
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 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 
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 
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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. 
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 

https://www.it-alue.fi/palvelut
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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. 
________________________ 
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 
_________________ 
Kv 17 
 Liite 2a Lahden seurakuntayhtymän kirje 
 Liite 2 b Lahden seurakuntayhtymän pöytäkirjanote, talousarvio ja maksuosuudet 
 Liite 2 c IT-yhteistyöalue -sopimus liitteineen 
 
 
 
 
 
 



8 
TUUSULAN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA 2/2019 
kirkkovaltuusto  26.3.2019 
________________________________________________________________________ 
Kirkkoneuvoston esitys 
 

Kirkkovaltuusto 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 
Kv 18  
________________________ 
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 
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. 

 

file://es3tla002/tlayhteiset/Hallinto/KIINTEIST%C3%96JOHTOKUNTA/Kiinteist%C3%B6toimen%20johtokunta%202019/Kiint.%20johtokunta%2002-19/Liitteet/Liite%205.%20Nystedt%20LVI.pdf
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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. 
 

_______________________ 
Kv 18 
 
Kirkkoneuvoston esitys 
 

Kirkkovaltuusto myöntää 30 000 euron investointilisämäärärahan Rusutjärven 
ilmavesilämpöpumppujen hankintaan. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
JOKELAN KIRKON FLYYGELIRAHASTON LAKKAUTTAMINEN 
Kv 19 
_______________________ 
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 

 
 
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. 
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TUUSULAN SEURAKUNTA  PÖYTÄKIRJA 2/2019 
kirkkovaltuusto  26.3.2019 
________________________________________________________________________ 
________________________ 
Kv 19 
 
Kirkkoneuvoston esitys 
 
 Kirkkovaltuusto 
 

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

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMOITUSASIAT 
 
KESKUSTELUASIAT 
 
Kiinteistötoimen puheenjohtaja Ilkka Ertimo ja talousjohtaja Marjut Helske esitteli Jokelan kirkon ja  
väistötilojen tilannetta. 
 
Kirkkovaltuusto keskusteli vanhan seurakuntakeskuksen tontin tilanteesta. 
 
  
KIRKKOVALTUUSTON JA KIRKKONEUVOSTON 2019 KOKOUKSET 
  

Kirkkoneuvosto: 16.4., 7.5., 11.6.  
  

 Kirkkovaltuusto: 21.5., 24.9., 26.11. 
 

KOKOUKSEN PÄÄTÖS 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45 ja antoi valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan. 
Valtuusto veisasi virren. 
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