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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
Kirkkoherra piti alkuhartauden Joh 7 40-52, kirkkoneuvosto veisasi virren 289.  Puheenjohtaja avasi 
kokouksen klo 18.00, suoritti nimenhuudon sekä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.    
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 
Leena Jäntti ja Katja Pietilä-Virtanen valittiin kokouksen 8/2021 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 
Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. 
 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS  
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: puheenjohtaja poisti §84 käsiteltävien asioiden 
listalta, asiaa käsitellään keskusteluasioissa. Pykälien numerointi muutettiin §85->§84  
 
AVUSTUSTEN JAKO ANJA MATTILAN TESTAMENTTIRAHASTOSTA 2021  
KN 80  
SALASSA PIDETTÄVÄ Julkisuuslaki 24§ 25 

 
 
PASTORI JUHA ITÄLEINON SIVUTOIMILUPA-ANOMUS  
Kn 81 
 

Pastori Juha Itäleino on pyytänyt kirkkoneuvostolta puoltoa hakemaansa sivutoimilupa-
anomukseen, jossa hän toimisi Ylioppilaskoti Konviktin kannatusyhdistys ry:n palvelukseen 5 
tuntia viikossa. Itäleino toimii yhdistyksen isäntänä ja pappina ja on saanut alunperin 
vihkimyksen tähän tehtävään. 

 
Puheenjohtajan 
esitys 

Kirkkoneuvosto päättää antaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille puoltavan lausunnon 
Juha Itäleinon sivutoimilupa-anomukseen. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 
KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ NIKLAS TURUN IRTISANOUTUMINEN 
Kn 82  

Tuusulan seurakunnan kiinteistöpäällikkö Niklas Turku on 30.9.2021 päivätyllä ilmoituksella 
ilmoittanut virkasuhteensa Tuusulan seurakunnassa päättyväksi 1.10.2021. 

Kiinteistöpäällikön virkavapaan ja kiinteistön työnjohtajan yhtäaikaisen työvapaan myötä 
seurakunnassa on kiinnitetty huomioita mahdolliseen muutostarpeeseen kyseisten virkojen ja 
toimien tehtävänkuvauksissa. Tästä syystä kiinteistöpäällikön virkaa ei nyt avata hakuun. 
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Muutostarpeen arvioinnin ajan kiinteistöpäällikön virkaa hoidetaan pääosin sisäisin 
järjestelyin.  

Talousjohtajan 
esitys 

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Niklas Turun irtisanoutumisen kiinteistöpäällikön virasta 
1.10.2021 alkaen. 

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
TALOUSJOHTAJAN KOULUTUSHAKEMUS 2022 
Kn 83 

Talousjohtaja Päivi Flinkmanin koulutushakemus vuodelle 2022 sisältää kaksi 
koulutuskokonaisuutta, joista toinen jakautuu vuosille 2022 – 2023. 

Koulutus 1: Työelämän juridiikka kirkossa (10 op), verkkokoulutus 
Järjestäjä: Itä-Suomen yliopisto Jatkuvan oppimisen keskus 
Hinta: 1 000 € + alv 24 % vuonna 2022, 1 000 € + alv 24 % vuonna 2023 
 
Tavoitteet: Osallistuja tuntee seurakuntahallinnon ja johtamisen keskeisen lainsäädännön, 
osaa hankkia työhönsä ja seurakuntahallintoon liittyvää oikeudellista tietoa, soveltaa tietoa 
käytännön työelämässä ja osaa ratkaista työhönsä liittyviä tyypillisiä oikeudellisia kysymyksiä. 
 
Koulutusosiot vuonna 2022: 
1. Mihin työelämän juridiikka pohjautuu ja mitä oikeudesta on hallittava? (2 op) 
2. Työ- ja virkasuhde kirkossa (2 op)   
3. Seurakunnan henkilöstöhallinto ja kirkon työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmä (2 op) 
 
Vuonna 2023 toteutuvat osiot: 
4. Työturvallisuus ja -suojelu kirkossa (2 op) 
5. Työelämän juridiikan erityiskysymyksiä (2 op). 
 
Koulutus 2: Yhteistyön avulla tiukkenevaan taloustilanteeseen, Hyvinkää 
Järjestäjä: Kirkon Hallintovirkamiehet ry  
Hinta: 280 € 
 
Tavoitteet: Osallistuja tuntee työhönsä liittyviä ajankohtaisia asioita ja erityisteemoja 
(taloustilanne ja yhteistyöverkostot). Tilaisuus on samalla hallintovirkamiesten 
verkostotapaaminen. 

Puheenjohtajan 
esitys 

Kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtajan koulutushakemukset vuodelle 2022- 2023 esityksen 
mukaisesti.  

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
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TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2022-2024 ALUSTAVA KÄSITTELY 
Kn 84 
 
Puheenjohtajan 
esitys  

Kirkkoneuvosto 
1 kuulee kirkkoherran ja talousjohtajan esittelyt ja käy yleiskeskustelun 

 
2 tutustuu suunnitelmaan työaloittain 

 
3 toteaa, että suunnitelman II käsittely on kirkkoneuvoston marraskuun kokouksessa, johon 

mennessä suunnitelmaan lisätään puuttuvat osat sekä tehdään tekniset korjaukset ja 
kirkkoneuvoston päättämät muutokset ja tarkennukset. 

 
LIITE 2 (valmistelua, ei vielä julkisuuteen keskeneräisenä) 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
MUUT ASIAT 
  
ILMOITUSASIAT 
 Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi: 
 

1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet 
 
24/2021Vuoden 2022 kirkkokolehdit 
24/2021 liiteVuoden 2022 kirkkokolehdit (docx) 
23/2021Talousarvion valmistelun perusteet vuodelle 2022 
22/2021Kirkon tietoturvapolitiikasta annettu väliaikainen määräys 
22/2021 liiteKirkon säädöskokoelma 149-2021 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys 
tietoturvapolitiikasta 

 
 
 2. Seurakunnan taloustilanne, rahat ja verot  (Liite 3) 
  

3. Kiinteistötoimen johtokunnan pj. Ilkka Ertimo tiedotti, että Rusutjärven leirikeskuksen 
sauna on käyttökunnossa ja selvitti muitakin kiinteistötoimen asioita. 

 
 
KESKUSTELUASIAT 

1. Neuvosto keskusteli kanttoreiden tehtävän vaativuusryhmän määräytymisestä, joka 
siirrettiin käsiteltävistä asioista (alun perin §84) keskusteluasioihin. 
2. Kiinteistötoimen johtokunnan puheenjohtaja Ilkka Ertimo selvitti kiinteistötoimen 
tilannetta ja vaihtoehtoja kiinteistöpäällikkö Niklas Turun irtisanoutumisesta johtuen. 
Neuvosto kävi monisyisen ja kattavan keskustelun asiasta. 

https://evl.fi/documents/1327140/82694932/24_2021+Vuoden+2022+kirkkokolehdit.pdf/651987a8-b025-f6b9-c480-ecac3f5c24a9?t=1633330747113
https://evl.fi/documents/1327140/82694932/24_2021+Vuoden+2022+kirkkokolehdit.docx/f893b61f-ae24-f360-f487-3ceaff082d9e?t=1633330684424
https://evl.fi/documents/1327140/82694932/23_2021+Talousarvion+valmistelun+perusteet+vuodelle+2022.pdf/fcbf99c4-2f8f-1cc9-5992-f70e5de58fc9?t=1633085718482
https://evl.fi/documents/1327140/82694932/22_2021+Kirkon+tietoturvapolitiikasta+annettu+v%C3%A4liaikainen+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys.pdf/6ca5b55b-cb07-eb57-fea7-0e6947b68337?t=1631187334207
https://evl.fi/documents/1327140/82694932/22_2021+liite+149-2021_+Kirkkohallituksen+v%C3%A4liaikainen+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys+tietoturvapolitiikasta.pdf/8a35c4f3-b05c-edbe-4080-ce9a87173d61?t=1631187231708


    
        
 PÖYTÄKIRJA   8/2021
  

Kirkkoneuvosto  12.10.2021 
________________________________________________________________________________ 
 

 
SEURAAVAT KOKOUKSET 2021 

Kirkkoneuvosto: 23.11. klo 18.00 
Kirkkovaltuusto: 7.12. klo. 18.30 

 
KOKOUKSEN PÄÄTÖS 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20.00  ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi 
pöytäkirjaan. Kirkkoneuvosto veisasi virren 314: 1,3,5.  
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