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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5/2020
aika

maanantaina 5.5.2020 klo 18:00-20:05

paikka

Seurakuntakeskus, Tähtitaivas, 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

muut osallistujat
☒ Seppo Yli-Antola
☒ Jukka Kaikkonen
☒ Tuija Kantanen
☒ Tuula Rasilainen
☒ Kalervo Pöykkö
☒ Niklas Turku
☒ Elisa Varkemaa

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja, etäyhteydellä
jäsen, etäyhteydellä
” , etäyhteydellä
” , etäyhteydellä
” , etäyhteydellä
” , etäyhteydellä
” , etäyhteydellä
” , etäyhteydellä
”
”

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
vs. talousjohtaja
johtava tiedottaja, sihteeri
sihteeri
kiinteistöpäällikkö, kohdan 27 aikana
kasvatuksen työalajohtaja, kohdan 28 aikana

asiat § 27-33

______________________________________________________________________________________________
Ulla Rosenqvist
Kalervo Pöykkö
puheenjohtaja
sihteeri

pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 5.5.2020

______________________________________________________________________________________________
Jorma Sulander
Lauri Untamo
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:00. Kirkkoherra piti alkuhartauden (Jes. 54) ja kirkkoneuvosto lauloi
virren 105: 1-2. Suoritettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Valittiin kokouksen 5/2020 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jorma Sulander ja Lauri Untamo.
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäten siihen § 33, AS.OY HYRYLINNAN OSAKEHUONEISTON
OSTOTARJOUS / Maarit ja Petteri Wieru. Asiat käsiteltiin pöytäkirjan mukaisessa järjestyksessä.
VALMIUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS
KN 27
____________________
KN 21 (14.4.2020)
Valmiussuunnitelma tulee päivittää kerran vuodessa talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä. Ryhmään,
jonka tehtävänä oli tehdä päivitys, kuuluivat kirkkoherra, talousjohtaja, johtava tiedottaja, ylipuutarhuri,
palvelun työalajohtaja, kasvatuksen työalajohtaja ja kiinteistöpäällikkö, joka toimi koollekutsujana ja
puheenjohtajana.
LIITE 1

Valmiussuunnitelma 2020 liitteineen

Vs talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. käy yleiskeskustelun valmiussuunnitelmasta
2. hyväksyy valmiussuunnitelman 2020
Päätös
Asia jätettiin pöydälle ja tuodaan seuraavaan kokoukseen päätettäväksi.
_____________________
KN 27
LIITE 3

Valmiussuunnitelma 2020 liitteineen

Vs. talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. käy yleiskeskustelun valmiussuunnitelmasta
2. hyväksyy valmiussuunnitelman 2020
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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HENKILÖSTÖASIA
KN 28
AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN JÄRJESTÖILLE 2020
KN 29
Tuusulan seurakunnan Kirkkoneuvosto on 11.6.2015 pitämässään kokouksessa 7/15 vahvistanut Tuusulan
seurakunnan järjestöavustusten myöntämisperusteet:
Hakuohjeet
Kirkkoneuvosto laittaa avustukset haettavaksi ilmoittamalla niistä seurakunnan Internet-sivuilla,
ilmoitustaululla, lehtien viikkoilmoituksissa sekä sosiaalisessa mediassa. Ilmoituksessa eritellään toiminta- ja
yleisavustukset.
Hakea voi vain joko kohdeavustusta tai yleisavustusta. Avustusta ei voi myöntää ilman kirjallista, ja
täydellisine liitteineen olevaa hakemusta, jossa on ilmoitettu haettava summa.
Kirkkoneuvosto päättää avustusten jakamisesta viranhaltijan esityksestä kokoukseen toimitetun
hakuasiakirjoista tehdyn yhteenvedon mukaisesti.
Kohdeavustus
1. Hakukelpoisia ovat tuusulalaiset, sekä ylikunnalliset yhdistykset ja yhteisöt
2. Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä selvitys siitä, mihin
tilinpäätökseen mahdollisesti sisältyvä avustus on käytetty.
3. Hakemuksessa on kerrottava mihin avustusta haetaan, ja miten se tukee Tuusulan seurakunnan
toimintaa.
Yleisavustus
1. Hakukelpoisia ovat tuusulalaiset, sekä ylikunnalliset yhdistykset ja yhteisöt
2. Hakemukseen tulee liittää edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus
3. Hakemuksessa on kerrottava, miten hakijan toiminta tukee Tuusulan seurakunnan toimintaa
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. toteaa, että kirkkoneuvoston talousarviotilille 489000/1011010140 ´Muut avustukset´ on varattu
avustuksia varten 7000 €.
2. toteaa, että ilmoitus on ollut esillä seurakunnan Internet-sivuilla, Keski-Uusimaan ja Viikkouutisten
viikkoilmoituksessa sekä sosiaalisessa mediassa ja että hakuaika on ilmoitettu päättyväksi 31.3.2020
3. päättää järjestöavustuksista alla olevan koosteen pohjalta:
muut avustukset
Herättäjä-yhdistys
Radio Dei

Anottu
Työ kotimaassa 5000
Kv-työhön 5000
850 / kolehtikohde

Kansan Raamattuseura
Tuusulan sotaveteraanit ry
Tuusulan rintamaveteraanit ry
Efrata ry

1000
1000
Avoin
700

Ehdotus
kolehti
ei avustusta
Ei täytä ehtoja
kolehti
850
850
500
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K-U Muistiyhdistys ry
Tuusulan sydänyhdistys
Jäps Vapari
MLL Kellokosken yhdistys
K-U Näkövammaiset ry
Partiolippukunta Jokipartio
Sininauhasäätiö
Yhteensä

500
Avoin
500
1500
600
1500
1000
19150
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400
350
450
1500
500
800
800
7000

Arto Kivistö ja Leena Jäntti jääväsivät itsensä Tuusulan sotaveteraanien osalta.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
TALOUSJOHTAJAN VIRAN AUKIJULISTAMINEN
KN 30
Tuusulan seurakunnan talousjohtaja Marjut Helskeelle on myönnetty virkavapaata ajalle 1.3.-30.9.2020.
Tuusulan seurakunta haluaa varautua hänen irtisanoutumiseensa virkavapaan aikana ja valmistautuu näin
ollen talousjohtajan viran auki julistamiseen.
Hakuilmoitus:
Talousjohtajan tehtävänä on vastata seurakunnan talous-, kiinteistö- ja hautaustoimesta,
ruokataloudesta sekä henkilöstö- ja palkkahallintoon liittyvistä tehtävistä. Talousjohtaja huolehtii, että
seurakunnan taloutta ja omaisuutta hoidetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Hän on
kiinteistöpäällikön, ylipuutarhurin, pääemännän ja taloussihteerin lähin esimies. Talousjohtaja
valmistelee ja esittelee alaansa kuuluvat asiat kirkkoneuvoston kokouksessa.
Talousjohtaja toimii seurakunnan työsuojelupäällikkönä (KirVesTes luku 5 § 16) sekä seurakunnan
palkka-asiamiehenä huolehtien virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta sekä seurakunnan
palveluksessa olevien henkilöiden palvelussuhteen ehtoja koskevien neuvottelujen käymisestä. Viran
tehtävät on määritelty johtosäännössä.
Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön
talouteen ja seurakuntahallinnon tuntemus. Eduksi katsotaan kokemus esimiestehtävistä. Virkaan
valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.
Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja se täytetään (päivämäärä) tai sopimuksen
mukaan. Valitun tulee esittää voimassa oleva lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran palkkaus on
Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen hinnoitteluryhmässä J50.
Haastattelut järjestetään xx.xx.xx. Osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestiin.
Kirkkoneuvostolle osoitettavat hakemukset ansioluetteloineen on toimitettava xx.xx.xxxx mennessä
sähköisesti osoitteeseen ulla.rosenqvist@evl.fi / kalervo.poykko@evl.fi
Lisätietoja antavat vs. talousjohtaja Tuija Kantanen 040 5710534, tuija.kantanen@evl.fi ja kirkkoherra
Ulla Rosenqvist 040 7191419, ulla.rosenqvist@evl.fi
Liite 1
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
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1. päättää valtuuttaa kirkkoherran julistamaan viran auki välittömästi, mikäli talousjohtaja irtisanoutuu
2. päättää, että hakuaika on neljä viikkoa
3. päättää, että haastattelut pidetään kahden viikon sisällä hakuajan päätyttyä
4. nimeää uuden talousjohtajan valintaa varten haastatteluryhmän, johon kuuluu neljä
luottamushenkilöä, vs. talousjohtaja ja kirkkoherra
5. lähettää haastatteluryhmän valitsemat ehdokkaat (1-3) soveltuvuustesteihin
6. päättää, että talousjohtajan palkka on hinnoitteluryhmässä J50 (5100 €)
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Haastattelutyöryhmään valittiin luottamushenkilöistä Seppo Yli-Antola, Ilkka Ertimo, Jorma Sulander ja Ulla
Siimes.
INVESTOINTIEN/KÄYTTÖTALOUSARVION TARKISTUS VUOSILTA 2020-2021
KN 31
Koska kirkollisverotulot tulevat vähentymään Korona-pandemiasta johtuen, on kiinteistöjohtokunta käsitellyt
investointien/käyttötalouden varoista tehtäviä korjaus- ja rakennushakkeita ja niiden siirtämistä
kokouksessaan 16.4.2020 § 6.
Mikäli investointeja siirretään esityksen mukaisesti vuodelle 2021, tulisi säästöjä 145.000 €. Investoinnit
koskee Kellokosken ilmalämpövesi-laitteen toteutustyötä ja Jokelan kirkon purun suunnittelua.
Käyttötaloudesta säästöt olisi 5.000 €, mikäli Rusutjärven leirikodin pihan perusparannus siirretään vuodelle
2021.
Investoinneissa vuodelle 2021 hyväksytty Paijalan kappelin IV koneiston uusimisen siirto vuodelle 2022,
säästäisi 300.000 €.
_________________________
Kiint.jk § 6 /16.4.2020
Koska virusepidemia tulee aiheuttamaan seurakunnalle vähentyneitä verotuloja, on kiinteistöpäällikkö
tarkistanut investoinnit ja korjaukset vuosille 2020-2021 (Liite 2)
Kiinteistöpäällikön esitys:
Kiinteistötoimen johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle korjatun
investointisuunnitelman hyväksymistä.
Päätös: Esityksen mukaan.
_________________________
KN 31
Liite 2

Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto

Vuoden 2020 investoinnit ja käyttötalouden varoista toteutettavat korjaus- ja
rakennushankkeet
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1. käy keskustelun esitetyistä muutoksista investointi-/korjaussuunnitelmaan, joka on hyväksytty vuoden
2020 toimintasuunnitelmassa
2. hyväksyy kiinteistötoimen johtokunnan esittämät investointien ja käyttötalousvaroista tehtävät
korjaus- ja rakennushakkeiden siirrot vuodelle 2021-2022
3. toteaa, että näillä muutoksilla säästöjä saadaan vuonna 2020 investointien osalta 145.000 € ja
käyttötalouden osalta 5.000 €, sekä vuonna 2021 investoinneista 300.000 €
4. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy muutetun investointi- /korjaussuunnitelman
kiinteistötoimen johtokunnan esityksen mukaisesti
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄN SEPPELTEN LASKU 17.5.2020
KN 32
Kaatuneitten muistopäivää vietetään sunnuntaina 17.5.2020. Muistopäivänä kunta ja seurakunta laskevat
seppeleet sankarivainajien muistomerkille ja nimikirjalle Kirkkopuistossa, vakaumuksen puolesta
kaatuneiden ja Terijoen kirkkopuistoon haudattujen sankarivainajien muistomerkeille Paijalan hautausmaalla
sekä sankariristille Kellokosken hautausmaalla. Seppeleiden lasku tehdään pienimuotoisemmin Koronaajasta johtuen.
Seppeleenlasku on Kellokoskella klo 10.30 ja Etelä-Tuusulassa jumalanpalveluksen jälkeen noin kello 11.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa kaatuneitten muistopäivän seppelten laskuun
1. Kirkkopuistoon ja Paijalan hautausmaalle
2. sekä Kellokosken hautausmaalle.
Päätös
Kirkkoneuvoston edustajiksi nimettiin kirkkoherran lisäksi Jukka Kaikkonen. Kellokosken aluepappi pyytää
aluetyöryhmän jäsenen seppeleenlaskuun.
AS.OY HYRYLINNAN OSAKEHUONEISTON OSTOTARJOUS / MAARIT JA PETTERI WIERU
KN 33
Tuusulan seurakunta on saanut ostotarjouksen As Oy Hyrylinna, Nahkurintie 3 C 15 kerrostaloasunnosta
Tuusulassa. Asunnon myyntihinnaksi arvioitiin 69.500 €.
Asunnossa on tehty ns. pintaremonttia vuonna 2012.
Huoneisto As Oy Hyrylinnassa sijaitsee osoitteessa Nahkurintie 3 C 15, 04300 Tuusula,
ja käsittää osakkeet no 12040-12490 (1 h + kk).
Osakkeet laitettiin myyntiin Re/Max Asuntokulma/Asuntokulma Oy LKV:lle 4.3.2020.
Huoneisto on pinnoiltaan tyydyttävässä kunnossa, mutta taloyhtiöön on tulossa mahdollisesti
viemäriremontti.
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Yhtiölainaa osakkeilla on 9.3.2020 päivätyn isännöitsijätodistuksen mukaan 2728,49 €, joka tässä kaupassa
jää ostajalle. Mikäli kauppakirjan tekovaiheessa yhtiölainan osuus on muuttunut, se huomioidaan
maksettavassa kauppasummassa.
Maarit ja Petteri Wieru ovat tehneet ostotarjouksen As Oy Hyrylinnan osakkeista; 66.000 € ja he ottavat
vastatakseen osakkeisiin liittyvän yhtiölainan. Tässä tapauksessa maksettavaksi kauppahinnaksi jäisi
63.271,51 €, jonka summa muuttuu, kun yhtiölainan määrä tarkastetaan mahdollisen kaupanteon
yhteydessä.
Kirkkovaltuusto päättää irtaimen omaisuuden myynnistä, mikäli myyntihinta ylittää 50.000 €.
LIITE 4

Ostotarjous/Maarit ja Petteri Wieru

Vs. talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Maarit ja Petteri Wierun liitteenä olevan
ostotarjouksen Asunto-osakeyhtiö Hyrylinnan osakkeista no 12040-12490 (asunto C 15) velattomaan
kauppahintaan 66.000 €, jolloin maksettava kauppahinta, kun yhtiölainan osuus huomioidaan, on noin
63.271,51 €.
2. päättää, että ko kauppakirjan allekirjoittavat Tuusulan seurakunnan puolesta yhdessä kirkkoherra Ulla
Rosenqvist ja vs. talousjohtaja Tuija Kantanen
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
MUUT ASIAT
ILMOITUSASIAT
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi:
•

Seurakunnan kuukausiraportit (Liitteet)
o

Seurakunnan kuukausiraportti 03.2020

o

Henkilöstötilaston kuukausiraportti 03.2020

o

Verokertymäraportti

KESKUSTELUASIAT
Jokelan kirkon tilanteesta tiedotetaan seurakunnan nettisivuilla ja lehti-ilmoituksissa. Työryhmän
puheenjohtaja ja johtava tiedottaja katsovat tämän kuntoon.
Työyhteisöselvityksen ohjausryhmä on kokoustanut ja työ etenee.
Keskusteltiin taloustilanteesta.
SEURAAVAT KOKOUKSET
Kirkkoneuvosto: 9.6. klo 18
Kirkkovaltuusto: 19.5. klo 18.30
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KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:05 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi pöytäkirjaan.
Kirkkoneuvosto lauloi virren 105: 3-4
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