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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6/2021  
 
aika tiistaina 8.6. 2021 klo 18:00 
 
paikka Sähköinen Teams-etäkokous. Mikäli yhteysongelmia, kokoukseen on mahdollisuus osallistua 

seurakuntakeskuksella (Rykmentintie 34, Tuusula). 
 
jäsenet ☒ Ulla Rosenqvist  puheenjohtaja   
 ☒ Marko Ceder   varapuheenjohtaja 
 ☒ Ilkka Ertimo   jäsen 
 ☒ Satu Heikkilä   ” 
 ☒ Leena Jäntti   ”  
 ☒ Katja Pietilä-Virtanen  ” 
 ☒ Ulla Siimes   ” 
 ☒ Kari Sillman   ” 
 ☒ Liisa Sirén   ” 
 ☒ Jorma Sulander  ” 
 ☒ Lauri Untamo  ” 
    
varajäsenet  ☐  
 
muut osallistujat 

☒ Seppo Yli-Antola  kirkkovaltuuston puheenjohtaja 
☒ Soile Seuna  kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 
☒ Tuija Kantanen  vt. talousjohtaja  
☒ Tuula Rasilainen  johtava tiedottaja 
☒ Martti Napola  hallintosihteeri, neuvoston sihteeri 

 ☒ Saana Ravanko (saapui 18.07 §52 aikana) nuorten työalaryhmän edustaja 
 ☐ Alexandra Aho    nuorten työalaryhmän edustaja 
asiat §§ 49-63 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
Ulla Rosenqvist     Martti Napola 
puheenjohtaja     sihteeri  
 
 
pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 8.6. 2021 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
Liisa Sirén     Jorma Sulander  
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
Kirkkoherra piti alkuhartauden Matt. 16.  Puheenjohtaja avasi kokouksen, suoritti 
nimenhuudon sekä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.    
 
 
KL 1054/1993 7 LUKU 3 §  
PÄÄTÖKSENTEKOTAVAT JA SÄHKÖINEN KOKOUS 
 Toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa tai 
sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous). 
Sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään 
yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Sähköisessä kokouksessa seurakunnan tai 
seurakuntayhtymän tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, että salassa pidettävät 
tiedot eivät ole ulkopuolisten saatavilla 
 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 

Valittiin kokouksen 6/2021 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi fyysisesti paikalla 
olleet Liisa Sirén ja Jorma Sulander. Pöytäkirjan tarkastus välittömästi kokouksen jälkeen. 

 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS  

 
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 

 
 
KASVATUSTYÖNTEKIJÄ HELENA METSOLAN ERONPYYNTÖ 
Kn 49 
  

Kasvatustyöntekijä Helena Metsola on lähettänyt kirkkoneuvostolle osoitetun 
eronpyynnön virastaan: 
Eronpyyntö 
Pyydän eroa kasvatustyöntekijän virasta siirtyessäni vanhuuseläkkeelle 1.7.2021 
alkaen 
Ystävällisesti 
Helena Metsola 

 
Puheenjohtajan 
esitys 

Kirkkoneuvosto myöntää Helena Metsolalle eron kasvatustyöntekijän virasta 1.7.2021 
alkaen. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
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LASTENOHJAAJA SARI LAAKSOSEN ANOMUS LYHENNETYSTÄ TYÖAJASTA 
Kn 50 

 
Lastenohjaaja Sari Laaksonen anoo lyhennettyä työaikaa n. 28h / viikko ajalle 1.6.-31.12.2021 
perhesyiden vuoksi. Sarin lähiesimies, varhaiskasvatuksen ohjaaja Satu Lintunen puoltaa 
anomusta.  

Puheenjohtajan 
esitys 

Sari Laaksoselle myönnetään lyhennetty työaika 28h/vko ajalle 1.6.-31.12.2021. 
Palkkaprosentti 73,2%. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lava on otettu huomioon päätöstä tehtäessä, työtehtävät 

hoidetaan sisäisin järjestelyin. 
 
 
LASTENOHJAAJA LEENA PITKÄNIEMEN ANOMUS LYHENNETYSTÄ TYÖAJASTA 
Kn 51 
 
 Lastenohjaaja Leena Pitkäniemi anoo lyhennettyä työaikaa henkilökohtaisista syistä 

ajalle 31.7. 2021 – 30.6. 2022.  Viikkotuntimäärä 32 tuntia/vko. Leenan lähiesimies,  
varhaiskasvatuksen ohjaaja Satu Lintunen puoltaa anomusta.  

Puheenjohtajan 
esitys 

Leena Pitkäniemelle myönnetään lyhennetty työaika 32 h/vko ajalle 31.7.2021 - 30.6.2022. 
Palkkaprosentti 83,7%. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lava on otettu huomioon päätöstä tehtäessä, työtehtävät 

hoidetaan sisäisin järjestelyin. 
 
 
LASTENOHJAAJA MINNA KARLSSONIN LYHENNETTY TYÖAIKA/OSITTAINEN HOITOVAPAA-ANOMUS 
Kn 52 

Lastenohjaaja Minna Karlsson anoo osittaista hoitovapaata / lyhennettyä työaikaa (28 h / vko) 
ajalle 2.8.202I- 31,.7.2022 perhesyiden vuoksi (TSL 4 luku 4§). Minnan lähiesimies, 
varhaiskasvatuksen ohjaaja Satu Lintunen puoltaa anomusta.  

 
Puheenjohtajan 
esitys 
 Minna Karlssonille myönnetään osittainen hoitovapaa 28h/ vko ajalle 2.8.2021-31.7.2022.  

Palkkaprosentti on 73,2%. 
 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lava on otettu huomioon päätöstä tehtäessä, työtehtävät 

hoidetaan sisäisin järjestelyin. 
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TUUSULAN SEURAKUNNAN TALOUSJOHTAJAN VALITSEMINEN 
Kn 53 

Edellisen talousjohtajan purettua työsuhteen koeajalla Tuusulan seurakunta julisti 
talousjohtajan viran hakuun. Hakuaika oli 1.-30.4. Haku tapahtui Kirkko HR:n kautta. 
 
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 ja riittävä perehtyneisyys 
julkisyhteisön talouteen. Seurakuntahallinnon tuntemus ja kokemus esimiestehtävistä 
katsotaan eduksi. Virkaan valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. 
Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja se täytetään sopimuksen mukaan. Valitun 
tulee esittää voimassa oleva lääkärintodistus terveydentilastaan.  
Määräaikaan mennessä saapui yhdeksän hakemusta, joista viran kelpoisuusvaatimukset 
täyttäneitä oli kahdeksan. 

Kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmään Ulla Siimeksen, Marko Cederin, Ilkka Ertimon, 
Seppo Yli-Antolan, Jorma Sulanderin ja Arto Kivistön, joka toimi haastatteluryhmän 
puheenjohtajana sekä kirkkoherra Ulla Rosenqvistin, joka toimi ryhmän sihteerinä. 

Haastatteluryhmä kutsui haastatteluun neljä hakijaa.  
Haasteluryhmä piti yksimielisesti kokonaisarvioinnin perusteella terveystieteen maisteri, 
teologian maisteri Päivi Flinkmania soveltuvimmaksi Tuusulan seurakunnan talousjohtajan 
virkaan.    
Flinkmanilla on kaksi ylempää korkeakoulututkintoa, riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön 
talouteen sekä vankka esimieskokemus ja seurakunnan hallinnon tuntemus. Pitkä kokemus 
hallinnon, talouden, kiinteistötoimen ja it-toimijoiden johtamisesta antavat osaltaan hyvät 
valmiudet talousjohtajan käytännön työssä onnistumiseen.  
Flinkmania ei lähetetty uudelleen soveltuvuusarviointeihin, koska hän kävi niissä edellisessä 
talousjohtajan haussa ja silloin osoittautui soveltuvaksi talousjohtajan tehtävään ” 

 

Puheenjohtajan  
esitys 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 
 

1 Tuusulan seurakunnan talousjohtajaksi valitaan TTM, TM Päivi Flinkman. Hänellä on 
kaksi ylempää korkeakoulututkintoa, riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen 
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sekä vankka esimieskokemus ja seurakunnan hallinnon tuntemus. Pitkä kokemus 
hallinnon, talouden, kiinteistötoimen ja it-toimijoiden johtamisesta antavat osaltaan 
hyvät valmiudet talousjohtajan käytännön työssä onnistumiseen.  

2 Flinkman aloittaa työt 1.8. 2021 tai sopimuksen mukaan.  

3 talousjohtajan palkka on hinnoitteluryhmässä J 50 ja tehtäväpalkka on 5100 €. 

 

 LIITE 1a Hakuilmoitus 
 LIITE 1b Yhteenveto hakijoista (salassapidettävä, julkisuuslaki 24§ 29) 
 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
PASTORI JUHA ITÄLEINON VALITSEMINEN 1. SEURAKUNTAPASTORIN VIRKAAN AJALLE 1.9.2021-
31.12.2023 
Kn 54 
 

Pappeja on ollut Tuusulan seurakunnassa vuoden 2021 alusta yksi vähemmän, kun Kalervo 
Pöykkö (I seurakuntapastorin virka) siirtyi Mikkelin hiippakunnan palvelukseen, 
määräaikaiseksi vuoden 2023 loppuun saakka. 

Perustelut: 

Jo tuleva kesä näyttäytyy hyvinkin haasteellisena yhden papin vajauksella. Alkuvuonna 
olemme selvinneet melko hyvin, koska koronasta johtuen toimintaa on käytännössä ollut 
vähemmän. Kesään on kuitenkin jouduttu varautumaan niin, että eläkepappeja on pyydetty 
hautausvuoroihin (tällä hetkellä 12:een vuoroon) ja on tarvittu toinenkin kesäpappi, jotta 
kesän rippikoululeirit saadaan hoidettua.  

- Toivon mukaan syksyllä korona on selätetty ja toimintamme jatkuu taas täydellä teholla: 
jumalanpalveluselämä, toimitukset, päivänavaukset, laitoshartaudet ym. tilaisuudet ja 
pienryhmätoiminta voidaan käynnistää normaalille tasolle tauon. 

- Monipuolinen jumalanpalveluselämämme (kolme viikottaista messua ja Rihasalin messu 2 
kertaa kuukaudessa, Kohtaamispaikkamessu kerran kuussa ym. erityismessut) on rikkaus, 
mutta työllistää myös pappeja kohtalaisesti (vrt. Keravan ja Järvenpään seurakunnat, joissa 
sama pappimäärä, mutta yksi kirkko). 

- Nyt on jo nähtävissä, että kasteita ja vihkimisiä on siirretty koronan jälkeiseen aikaan ja siksi 
pappitarve voi olla syksyllä tavallista suurempi. Pidemmän päälle ei ole kestävä ratkaisu 
kysyä ”keikkapappeja” toimituksiin. On tärkeää, työsuhteessa olevat papit tulisivat 
seurakuntalaisille tutuiksi. 

- Rippikouluihin tarvitsemme pappeja. Rippikoululaisten ikäryhmät pysyvät suurina. Vuosina 
2022-2025 tulee näillä näkymin yksi ryhmä enemmän kuin tänä vuonna. Tämä tarkoittaa, 
että papeille tulee edelleen kullekin kahta leiriä per vuosi, eivätkä resurssit tahdo nykyisellä 
pappimäärällä sittenkään riittää. 
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- Työn kehittäminen edellyttää myös resursseja. Jos juuri ja juuri saamme perustyömme 
hoidettua, ei luovaa kehittämistä juuri tapahdu. Tällä hetkellä tarpeena näemme mm. uusien 
asuinalueiden ihmisten tavoittamisen. Digiloikka tulee jatkumaan ja uusien 
toimintamuotojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen edellyttää resursseja. 

- Juha Itäleino on ollut kesäpappina Tuusulassa v. 2016, 2018 ja 2019 sekä sijaistamassa 
julistuksen tiimissä 1.8.2019 - 31.7.2020. 
 

• Juhan lahjakkuus ja ahkeruus on pantu merkille, myös hyvä kontakti ihmisten kanssa.  
• Juha kokosi meillä mm. sinkkujen klubin ja oli monin tavoin apuna digiloikassa. Nämä 

molemmat mm. tarvitsevat jatkotyöstämistä, kun digiaika varmaan jatkuu jollakin tavalla 
myös koronan jälkeen.  

• Juhan musikaalisuus ja liturginen syvällisyys ovat olleet myös palvelleet työmme päämääriä. 
• Juha on osoittautunut idearikkaaksi ja yhteistyökykyiseksi. 
• Juhan persoona ja työtavat ovat tuttuja, hänen ”sisäänajonsa” tapahtuisi varmasti hyvinkin 

mutkattomasti. 
• Juhalla on määräaikainen suhde Riihimäen seurakunnassa elokuun 2021 loppuun saakka ja 

hän on kertonut olevansa käytettävissä Tuusulan seurakunnan palvelukseen sen jälkeen. 
• On huomioitava, että päätös Juhan kutsumisesta olisi tässä vaiheessa tehtävä ehdollisena. 

Kalervo Pöykön koeaika Mikkelin hiippakunnassa on kesäkuun loppuun saakka. Mikäli 
Kalervo ei palaa Tuusulan seurakuntaan 1.7.2021 alkaen, niin anomme siis Juha Itäleinon 
kutsumista I seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.9.2021 – 31.12.2023. 

Julistuksen  
työalajohtajan  
esitys 

 Kirkkoneuvosto  
1. päättää antaa Espoon Hiippakunnalle puoltavan lausunnon Juha Itäleinon 

palkkaamiseen 1. seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.9.2021-31.12.2023. 
2. toteaa, että päätös on ehdollinen, koska Kalervo Pöykkö on vielä koeajalla. Koeaika 

päättyy 30.6.2021 
3. palkka on hinnoitteluryhmässä 602 (3296,27 €) 
4. työpiste on Tuusulan seurakuntakeskus. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
TUULA SAARENSOLAN VIRKAVAPAUSANOMUS 
Kn 55 

Tuusulan seurakunnan johtava kanttori virkavapautta ajalle 5.7.2021-30.6.2022 
Syynä virkavapauteen on siirtyminen ko. ajaksi Keski-Lahden seurakunnan kanttorin virkaa.  
 
Tuusulan seurakunnalla on ohjeistus virkavapauksien myöntämisestä viranhaltijoille ja 
työntekijöille: 
• ”Vakinaisen viran haltija/ toistaiseksi voimassa olevassa työsopimussuhteessa oleva 

työntekijä, voi vähintään yhden vuoden virkaa / tehtävää hoidettuaan olla 
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harkinnanvaraisella palkattomalla virkavapaalla/ työlomalla yhteensä 1 vuoden ajan 
maksimissaan neljässä jaksossa 6 vuoden aikana.” 

• Tällaisia virkavapauksia/ työlomia ovat 

o vuorotteluvapaa 

o osa-aikavapaa 

o muu harkinnanvarainen virkavapaa 

• Virkavapautta haettaessa on tehtävä selvitys, miten viranhaltijan/ työntekijän tehtävät 
hoidetaan virkavapauden/ työloman aikana ja miten muut edellytykset täyttävät esim. 
vuorotteluvapaan ja osa-aikavapaan ollessa kyseessä. 

 
Johtava kanttori on ohjeistuksen mukaan oikeutettu yhden vuoden virkavapauteen.   
Erja Hartala sijaistaa Tuula Saarensolaa johtavana kanttorina. 
Kanttorin sijaisuus on haettavissa KirkkoHR-palvelussa 1.6. asti. 

 
Puheenjohtajan 
esitys 

  Kirkkoneuvosto  
1. myöntää Tuula Saarensolalle viransijaisuuden ajalle 5.7.2021-30.6.2022 

2. päättää, että johtavan kanttorina toimi virkavapaan ajan kanttori Erja Hartala 

3. päättää, että johtavan kanttorin sijaisena toimii Antti Vilkko 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
MINNA LAMMISEN PALKKAAMINEN MÄÄRÄAIKAISEEN KANTTORIN VIRKAAN AJALLE 5.7.2021-30.6.2022 
Kn 56 

Tuula Saarensolan jäädessä virkavapaalle 5.7.2021-30.6.2022 väliseksi ajaksi, on virkavapaan 
ajaksi päätetty hakea kanttoria määräaikaiseen virkaan. Määräaikainen virka on ollut 
haettavissa KirkkoHR:n kautta 19.5. - 1.6.2021. Määräaikaan mennessä virkaa haki kahdeksan 
henkilöä, joista haastatteluun kutsuttiin kolme. Hakemusten ja haastattelujen perusteella 
valintatyöryhmä katsoi tehtävään soveltuvimmaksi kanttori, laulupedagogi Minna Lammisen. 

Johtavan kanttorin 
esitys 
 Kirkkoneuvosto 

1. valitsee Tuusulan seurakuntaan määräaikaiseen kanttorin virkaan ajalle 5.7.2021-30.6.2022 
Minna Lammisen 

2. päättää, että palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukaisesti (3155,97€) 

3. päättä, että virkasuhteessa noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa 
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4. päättää, että virkapaikka on Tuusulan seurakuntakeskus ja Minna Lammiselle myönnetään 
oikeus käyttää omaa autoa työajoihin 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
VIIA LÖPPÖSEN TYÖSUHTEEN JATKO AJALLE 1.8.2021-31.7.2022 
Kn 57 
 

Hautaustoimen työnjohtaja Mona Tigerstedt on ollut äitiys- ja vanhempainvapaalla. Hänen 
vanhempainvapaa loppuu 19.8.2021, jonka jälkeen hän pitää vuosilomaa 20.8.-31.8.2021.  

Hänelle on myönnetty opintovapaata ajalle 1.9.2021-31.7.2022. (viranhaltijapäätös nro 
47/2021) 

Oikeus opintovapaaseen perustuu opintovapaalakiin (273/1079), jota sovelletaan työ- ja 
virkasuhteessa. Työnantaja voi siirtää opintovapaata, mikäli opintovapaan myöntäminen 
hakemuksessa tarkoitettuna aikana tuottaisi tuntuvaa haittaa työnantajan toiminnalle. 
Työnantajalla on oikeus siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa kuitenkin vain enintään 
kuudella kuukaudella. 

Viia Löppönen on toiminut työsuhteisena hautaustoimen työnjohtajan sijaisena ajalle 
1.8.2020-31.7.2021. Hän on ilmaissut kiinnostuksensa jatkaa ko. sijaisuudessa. 

vt talousjohtajan 

esitys 

Kirkkoneuvosto päättää, että 

1. Viia Löppösen hautaustoimen työnjohtajan sijaisuutta jatketaan ajalle 1.8.2021 – 31.7.2022 
2. työsuhteen muut ehdot pysyvät entisellään 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
 
KIINTEISTÖ OY TUUSULAN LAHELANKANKAAN TOIMITALON VÄHEMMISTÖOSUUDEN MYYNTI 
Kn 58 

Tuusulan seurakunta ja Tuusulan kunta omistavat Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan 
toimitalon, Lahelantertun. Tuusulan kunta omistaa 150 osaketta (62 %) ja Tuusulan 
seurakunta 92 osaketta (38 %). Rakennuksen pinta-ala on 1744 brm2. Rakennus on 
valmistunut vuonna 2004 ja se sijaitsee Tuusulan kunnan vuokratontilla. 
Tuusulan seurakunta on järjestänyt Lahelantertussa viikoittain päiväkerhotoimintaa, parina 
iltana viikossa nuorten kerhotoimintaa ja noin kerran viikossa on pidetty joko raamattu- tai 
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rukouspiiri. Ulkopuoliset ovat varanneet tiloja kaste- ja rippijuhliin sekä muistotilaisuuksien. 
(tiedot vuodelta 2019, ennen Covid-19) 
Seurakunta maksaa Lahelantertun tiloista yhtiövastiketta tällä hetkellä n. 3700 €/kk, lisäksi 
siivouskulut n 1100 €/kk. Granlund Oy on tehnyt Tuusulan kunnan pyynnöstä teknisen 
kuntotutkimuksen kiinteistöön. Lahelantertun kiinteistöön on tulevien kymmenen vuoden 
kuluessa tehtävä korjaustöitä, joiden määräksi Granlund on arvioinut noin 540 000 €. 
Vuodelle 2021 kohdistuu n 80 000 € edestä korjaustöitä, suurimpana lämmönjakokeskuksen 
uusiminen. 
Korjauskulut luonnollisesti nostavat yhtiövastiketta tulevina vuosina. 
Tuusulan kunnan varhaiskasvatuksen toimitilojen tarve on kääntynyt kasvuun. Pilke päiväkodit 
Oy sulkee päiväkoti Vauhdin toimintansa Neitoperhonkujalla 31.7.2021, joka sijaitsee samalla 
alueella Lahelantertun kanssa. Vauhdin sulkeminen vaikuttaa olennaisesti kunnan 
varhaiskasvatuksen paikkojen kysyntään. 
Näin ollen Tuusulan kunnanhallitus on ilmaissut kiinnostuksensa ostaa Tuusulan seurakunnan 
osuuden 38 %, Lahelantertusta, hintaan 1 100 000 € edellytyksellä, että Tuusulan seurakunta 
vuokraa kunnalta päiväkoti Vauhdin tiloista noin 1/3. (Kts seuraava pykälä) 
LIITE 2  kauppakirjaluonnos 

vt talousjohtajan 
esitys 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että  

1. se hyväksyy Tuusulan kunnan ostotarjouksen 1 100 000 € Kiinteistö Oy Tuusulan 
Lahelankankaan toimitalon, Lahelantertun osakkeista (151-242), 92 osaketta (38 %)   

2. valtuuttaa kirkkoherran ja vt talousjohtajan päättämään teknisluonteisista muutoksista 
liitteenä olevaan kauppakirjaluonnokseen 

3. se valtuuttaa kirkkoherran ja vt talousjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 

 
PILKE PÄIVÄKODIT OY:n, PÄIVÄKOTI VAUHDIN TILOJEN VUOKRAAMINEN 
Kn 59 

Rahastoyhtiö Titanium omistaa Tuusulan Neitoperhonkujan päiväkotikiinteistön. Tuusulan 
kunta on tehnyt jälleenvuokraussitoumuksen kohteesta 31.7.2025 asti, mikäli operaattori 
joutuu lopettamaan tiloissa tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Pilke päiväkodit Oy sulkee 
päiväkoti Vauhdin toimintansa Neitoperhonkujalla 31.7.2021. 
Vauhdin sulkemisella on olennainen vaikutus Tuusulan kunnan varhaiskasvatuksen paikkojen 
kysyntään. Kunta tarvitsee Vauhdin tiloista 2/3 sekä seurakunnan käytössä olevat Lahelan 
tertun tilat. Vauhdin tiloihin kunta suunnittelee sijoittuvan elokuusta 2021 alkaen Kirkonkylän 
koulun kaksi alaluokkaa ja Lahelan terttuun kaksi päiväkotiryhmää, yhteensä 42 lasta. 



    
        
 PÖYTÄKIRJA   6/2021
  

Kirkkoneuvosto  8.6.2021 
_________________________________________________________________________________ 
 

Mikäli seurakunta myy Lahelan tertun osakkeet Tuusulan kunnalle, tarvitsee seurakunta 
korvaavat tilat. 
Kasvatuksen johtajat, kirkkoherra ja vt talousjohtaja sekä muutama luottamushenkilö ovat 
käyneet tutustumassa Päiväkoti Vauhdin tiloihin ja todenneet ne käyttökelpoisiksi, kun tilat on 
saatettu alkuperäiseen kuntoon (esim seinäsängyt poistettu). 
Päiväkoti Vauhti hoitaa ja kustantaa muutos- ja kunnostustyöt, esim poistaa seinäsängyt ja 
palauttaa tilat alkuperäiseen kuntoon. 
Kirkkoherra, vs kiinteistöpäällikkö ja vt talousjohtaja ovat käyneet neuvottelun Tuusulan 
kunnan talousjohtaja Markku Vehmaksen kanssa 25.5.2021 Päiväkoti Vauhdista vuokrattavista 
tiloista. 
Vuokrauskohde käsittää 143,5 m2, sekä yhteiskäytössä olevia tiloja 41,5 m2, joista seurakunta 
maksaisi vuokraa 3928 € (0 % alv), n 4870 € sis alv 24 %. Vuokraan sisältyy lämmitys, vesi, 
tavanomainen kiinteistönhoito ja sähkönkulutus, jätehuolto sekä siivous. Yhteiskäytössä 
olevissa tiloissa on toimistotila, henkilöstön tauko-, pukuhuone ja suihkutilat. 
 
LIITE 3 Vuokrasopimusluonnos 

 
vt talousjohtajan 
esitys 

Kirkkoneuvosto 

1. käy yleiskeskustelun asiasta 

2. päättää, että Tuusulan seurakunta vuokraa Päiväkoti Vauhdin tilat oheisen 
vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti ajalle 1.8.2021 – 31.7.2025 

3. valtuuttaa kirkkoherran ja vt talousjohtajan päättämään teknisluonteisista muutoksista 
liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
 
TOIMISTOSIHTEERI AULIKKI LUUKKASEN IRTISANOUTUMINEN 
Kn 60 

Toimistosihteeri Aulikki Luukkanen on 31.5.2021 ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan 
1.7.2021 alkaen.  

 
vt talousjohtajan 
esitys 

Kirkkoneuvosto myöntää Aulikki Luukkaselle eron toimistosihteerin virasta 1.7.2021 
alkaen. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
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VARHAISKASVATUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN TEHTÄVÄNIMIKKEEN MUUTOS 
Kn 61 

 
Lastenohjaajien tehtävänkuvaa on muokattu aina siihen suuntaan, minkälaisiin tehtäviin 
perheiden näkökulmasta on ollut tarvetta.  Tehtävänkuva on ollut pitkään laaja-alaista 
varhaiskasvatus- ja perhetoimintaa, johon lastenohjaajan koulutus antaa hyvät valmiudet.  
Työtä tehdään eri-ikäisten lasten ja perheiden parissa, ja yhä useampi lastenohjaajista on 
mukana myös rippikoulutyössä  
 
Kasvatuksen työalalla on pohdittu lastenohjaajien tehtävänimikkeen muuttamisesta, kun 
lastenohjaaja kuvaa laajaa tehtäväkenttää sangen kapeasti, ja on omiaan aiheuttamaan 
väärinkäsityksiä. Työalajohtaja on käynyt asiasta keskustelun työntekijöiden kanssa 
tiimikokouksessa 19.5.2021 ja ehdottanut, että tehtävänimike muutetaan 
kasvatustyöntekijäksi. Yksikään lastenohjaajista ei ole ilmoittanut vastustavansa muutosta. 
Varhaiskasvatuksessa työskentelee ennestään neljä kasvatustyöntekijää, joten muutos 
yhdenmukaistaa tehtävänimikkeitä. Muutos ei vaikuta työntekijöiden tehtävänkuviin, 
palkkaukseen eikä muihin työsuhteen ehtoihin.  

 
Kasvatuksen työalajohtajan 
esitys  

Tuusulan seurakunnan lastenohjaajien tehtävänimike muutetaan kasvatustyöntekijän 
tehtäviksi.  

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
NELJÄN KASVATUSTYÖNTEKIJÄN SIIRTÄMINEN TYÖAIKAAN  
Kn 62 

Kirkkoneuvosto käynnisti marraskuussa 2020 (Kn 10/2020, 80§) valmistelut neljän 
varhaiskasvatuksessa työskentelevän kasvatustyöntekijän siirtämisestä työaikaan. KirVESTES 
2020-2022 määritteli kriteerit, joilla viranhaltija voi olla ns. työajaton hengellisen työn tekijä. 
Yksi näistä kriteereistä on ns. työaika-autonomia, mikä tarkoittaa sitä, että työntekijän 
työaikaa ei ennalta määritellä eikä työajan käyttöä valvota, vaan työntekijä voi päättää itse 
työajastaan. Varhaiskasvatuksessa työntekijöiden tehtävänkuvassa on kiinteää viikkotoimintaa 
niin suuri osuus, että tämä KirVESTES:n tarkoittama työaika-autonomia toteutuu perin 
huonosti.   

Tuusulan seurakuntatyönantaja on neuvotellut 17.12.2020 ja 2.6.2021 neljän 
kasvatustyöntekijän (Krista Niemeläinen, Johanna Pajuniemi, Satu Rathgeber ja Susanna 
Soininen) kanssa heidän siirtämisestään työaikaan sekä eräistä muista palvelussuhteen 
ehdoista. Neuvotteluita on käyty neljästä palvelussuhteen ehtoihin liittyvästä kysymyksestä:  

1. Kysymys työajasta 
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Siitä asti kun Tuusulan seurakuntaan perustettiin kasvatustyöntekijän virkoja vuonna 2018, 
viranhaltijat ovat olleet työajattomia. Heille ei ole tehty työvuoroluetteloa, ja 
työaikakorvaukset ovat määräytyneet työajattomien viranhaltijoiden mukaisesti. Työnantaja 
esittää heidän takaisin työaikaan, jolloin heidän asemansa, palkkauksensa ja 
työaikakorvaukset määräytyisivät siten kuin lastenohjaajilla nykyisin (ks. jäljempää). 
Työnantaja esittää kasvatustyöntekijöiden siirtämistä työaikaan 1.8.2021 lukien. 

2. Kysymys palvelussuhteen muodosta 
Joulukuussa 2020 käydyssä neuvottelussa työnantaja esitti myös neljän kasvatustyöntekijän 
viran lakkauttamista ja viranhaltijoiden siirtämistä työsuhteisiksi työntekijöiksi. Tämä herätti 
viranhaltijoissa vastustusta. Työnantaja on valmis säilyttämään virkasuhteen näiden neljän 
työntekijän osalta.  

3. Kysymys tehtävänimikkeestä 
Tuusulan seurakunnan kasvatuksen työalalla on jo pidempään pohdittu mahdollisuutta 
muuttaa lastenohjaajien tehtävänimikettä, koska lastenohjaaja kuvaa heidän laaja-alaista 
työnkuvaansa lasten, nuorten ja perheiden parissa perin huonosti. Työnantaja on esittänyt (ks. 
edellinen pykälä), että 1.8.2021 lukien varhaiskasvatuksen työntekijöiden (nyk. lastenohjaajat 
ja kasvatustyöntekijät) olisi kasvatustyöntekijä. Asiasta on keskusteltu varhaiskasvatuksen 
tiimikokouksessa, eikä sitä vastustettu.  

4. Kysymys palkkauksesta 
Työnantaja esittää, että jatkossa kaikkien kasvatustyöntekijöiden palkkauksen vaativuusryhmä 
olisi 403. Vaativuusryhmän sisällä on palkkauksessa liikkumavaraa tehtävänkuvauksesta 
riippuen. Esimerkiksi rippikoulu ja erityiset vastuualueet voidaan katsoa erityisiksi perusteiksi, 
jotka vaikuttavat palkkaan.  

Lisäksi työajallisilla työntekijöillä on oikeus työaikakorvauksiin, jotka saa vapaa-aikana.  

Kasvatuksen työalajohtajan  
esitys 

Kirkkoneuvosto 

1. päättää siirtää kasvatustyöntekijät työaikaan 1.8.2021 lukien ja toteaa, että heidän 
työaikansa on 38,15 h/ vko. 

2. päättää, että heidän palkkauksensa sijoittuu vaativuusryhmään 403 (2261,08e/kk) 
 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
 
LÄHETYSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO 2021 
Kn 63 
 
Julistuksen työalajohtajan 
esitys 
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Kirkkoneuvosto  
 

1. toteaa, että kirkkoneuvosto on hyväksynyt kokouksessaan 5/12 seuraavan 
ohjeistuksen lähetysmäärärahojen jakamiseksi: 

 
Tuusulan seurakunta avustaa seuraavia lähetysjärjestöjä: 
- Suomen Lähetysseura SLS 
- Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY 
- Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys KL 
- Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä  
- Suomen Pipliaseura SPS 
- Medialähetys Sanansaattajat  
- Evankelinen Lähetysyhdistys ELY 
 
Lisäksi avustetaan talousarvion yhteydessä hyväksytyillä rahamäärillä Suomen 
Merimieskirkkoa ja Kirkon Ulkomaanapua.  
Kaikki avustukset yhteensä ovat 2,6 % talousarviovuotta edeltäneenä vuonna hyväksytyn 
tilinpäätöksen mukaisista verotuloista. 
 
Kirkkoneuvosto noudattaa lähetysjärjestöille jaettavissa avustuksissa seuraavia 
periaatteita: 
 
- 65 % käytettävästä rahamäärästä jaetaan siinä suhteessa, kun Tuusulan    
seurakunnalla on eri järjestöjen kanssa nimikkolähettejä ja/tai – kohteita.  
- 35 % käytettävästä rahamäärästä jaetaan järjestöjen edellisen vuoden 
vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa. 
- Mikäli avustusta saava lähetysjärjestö tai sen jäsenet eivät ole toiminnassaan 
noudattaneet kirkon toimintaa sääteleviä päätöksiä ja ohjeita, vähennetään ko. 
järjestön kokonaisavustussummasta 25 %. Mikäli ko. järjestö jatkaa tällaista toimintaa, 
avustusta pienennetään vuosittain lisää 25 %, kunnes se kokonaan loppuu (4 vuotta). 
Vähennetty rahamäärä jaetaan avustusta saavien lähetysjärjestöjen kesken samassa 
suhteessa, kuin talousarviomääräraha on jaettu. 

 
Käytettävissä oleva rahamäärä 2,6 % viimeksi vahvistetuista verotuloista: 

 
Lähetystyölle  170 770 € 
Merimieskirkolle     4 000 € 
Kirkon Ulkomaanavulle   38 940 € 

  YHTEENSÄ  213 710 € 
 

2. tutustuu laskelmaan vuoden 2021 talousarviomäärärahan jakamisesta em. 
ohjeistuksen mukaisesti: 

 

 käytettävä rahamäärä € 2021  177 770 

 lähettejä ja    vapaaehtoinen   YHT 

 kohteita   kannatus     



    
        
 PÖYTÄKIRJA   6/2021
  

Kirkkoneuvosto  8.6.2021 
_________________________________________________________________________________ 
 

 65 % 111 000 35 % 59 770   
Suomen Lähetysseura 5 55 500 20 926 16 742 72 242 
Evankeliumiyhdistys (SLEY) 0 0   4 564 3 652 3 652 
Evank. Lähetysyhdistys(ELY) 1    11 100  2 398 1 919 13 019 
Kansanlähetys 2 22 200 27 527 22 023 44 223 
Suomen Pipliaseura 1 11 100   4 283 3 427 14 527 
Kylväjä 0 0   4 023 3 219 3 219 
Sanansaattajat 1 11 100 10 984 8 788 19 888 

 10 111 000  74 705 59 770 170 770 
 
 Tuusulan seurakunnan tukemat lähetit/ lähetyskohteet 
 * Suomen Lähetysseura: 
 Teressa ja Janne Juhaninmäki /Tansania 
 Aaro Rytkönen perheineen / Oman  
 Angolassa Lubangon slummien lasten ja perheiden tukeminen 
 Boliviassa naisten ja alkuperäiskansojen elinolojen parantaminen  
 * Evankelinen Lähetysyhdistys Ely: 
 Viron perhekeskustyö 
 * Kansanlähetys: 
 SAT-7 mediatyö / Etu-Aasian nimikkolähetti 
 * Suomen Pipliaseura: 
 Intian raamattutyö 
 * Medialähetys Sanansaattajat: 
 Elina Braz de Almeida perheineen / Kroatia 

 
3. myöntää seuraavat avustukset (€) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. toteaa, että Irja Nikula antoi vuonna 2012 Tuusulan seurakunnalle 147 850 € 
testamenttilahjoituksen, joka tulee käyttää korkotuottoineen 10 vuoden aikana 
lähetystyöhön. Vuoden 2021 lähetysmäärärahojen jaossa 1/10 testamentin pääomasta 
korkoineen (15 000 €) on sisällytetty talousarvioavustuksiin ja jaetaan samassa suhteessa kuin 
muut lähetysmäärärahat. 

 

  2021 (2020) 
Suomen Lähetysseura 72 242 92 689 
Evankeliumiyhd. (SLEY) 3 652 3 752 
Evank.Lähetysyhd. ELY 13 019 12 513 
Kansanlähetys 44 223 42 444 
Suomen Pipliaseura 14 527 14 830 
Kylväjä 3 219 2 647 
Sanansaattajat 19 888 19 665 
YHTEENSÄ 170 770 188 540 
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Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
MUUT ASIAT 

  
ILMOITUSASIAT 

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi: 
 
1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 
20/2020Seurakuntavaalit 2022 
18/2021Seurakuntien toiminnan ja palvelujen maksullisuus 
17/2021Piispainkokouksen päätös sairaalapapin ja kehitysvammaistyön papin virkoihin 
vaadittavasta tutkinnosta 
17/2021 liiteKirkon säädöskokoelma nro 148-2021 Piispainkokouksen päätös sairaalapapin ja 
kehitysvammaistyön papin virkoihin vaadittavasta tutkinnosta 
 
2. KiT:n yleiskirjeet 
Yleiskirje A6/2021 26.5.2021 
Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen valintaa varten 
 
3. Rahat ja verot (LIITE 4) 

 
 
 

KESKUSTELUASIAT 
 
Ei keskusteluasioita 

 
SEURAAVAT KOKOUKSET 2021 

Kirkkoneuvosto: 14.9, 12.10., 23.11. 
Kirkkovaltuusto: 22.6.(ylim.) klo 19.00, 28.9., 7.12. 

 
KOKOUKSEN PÄÄTÖS 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.13 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi 
pöytäkirjaan. Lopuksi lausuttiin Herran siunaus. 

https://evl.fi/documents/1327140/82694932/20_2021+Seurakuntavaalit+2022.pdf/9bcc6e73-aacc-6048-ba72-4f48e8702abf?t=1622196507976
https://evl.fi/documents/1327140/82694932/20_2021+Seurakuntavaalit+2022.pdf/9bcc6e73-aacc-6048-ba72-4f48e8702abf?t=1622196507976
https://evl.fi/documents/1327140/82694932/18_2021+Seurakuntien+toiminnan+ja+palvelujen+maksullisuus.pdf/8d03711f-c239-7c26-9d39-dafccca9cdc0?t=1620799598045
https://evl.fi/documents/1327140/82694932/17_2021+Piispainkokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+sairaalapapin+ja+kehitysvammaisty%C3%B6n+papin+virkoihin+vaadittavasta+tutkinnosta+.pdf/25d1fec8-af6b-b93e-cac8-cb3e7a3cec7c?t=1620816853592
https://evl.fi/documents/1327140/82694932/17_2021+liite+148-2021_Piispainkokouksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+sairaalapapin+ja+kehitysvammaisty%C3%B6n+papin+virkoihin+vaadittavasta+tutkinnosta.pdf/8f238154-67c5-5b1d-aa21-297349f5dedd?t=1620816827761
https://evl.fi/kirkontyomarkkinalaitos/ajankohtaista/yleiskirjeet/yleiskirjeet-2020-/a6/2021
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