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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5/2021  
 
aika tiistaina 11.5. 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    nuorten työalaryhmän edustaja 
 ☒ Alexandra Aho    nuorten työalaryhmän edustaja 
asiat §§ 43-48 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
Ulla Rosenqvist     Martti Napola 
puheenjohtaja     sihteeri  
 
pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 12.5. 2021 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
Ulla Siimes    Jorma Sulander 
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 
Kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00, suoritti 
nimenhuudon sekä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lisäksi todettiin, että 
kaikki osallistuivat kokoukseen sähköisesti Teamsin välityksellä. 
 
 
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 5/2021 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ulla Siimes ja 
Jorma Sulander. Pöytäkirjan tarkastus 12.5.2021. 

 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS  

 
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 
 

 
KIINTEISTÖTOIMEN JOHTOKUNNAN KOKOONPANO 
Kn 43 

Tuusulan seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 1/2021 §6 nimennyt jäsenet 
kiinteistötoimen johtokuntaan vuosiksi 2021-2022.  
Kirkkolaissa (KL 23 LUKU 8 § (6.6.2014/414) sanotaan seuraavaa naisten ja miesten 
edustuksesta toimielimissä: 
”Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, 
hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja 
seurakuntaneuvostoa.” 
 
Kiinteistötoimen johtokunnan osalta em. suhdeluku ei toteudu, joten johtokunnan 
kokoonpano on muutettava kirkkolain säännösten mukaiseksi. 

_______________________ 
KIINTEISTÖTOIMEN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENEN VALINTA VUOSIKSI 
2021-2022 
Kv 6 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054#a6.6.2014-414
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(26.1.2021) 
_______________________ 
Kn 89 
(8.12.2020) 

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. 
 

Puheenjohtajan 
esitys 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kiinteistötoimen johtokunnan 
puheenjohtajan, kolme (3) muuta jäsentä sekä yhden (1) varajäsenen vuosiksi 2021-2022. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
_____________________ 
Kv 6 
 
Kirkkoneuvoston 
esitys 

kirkkovaltuusto valitsee kiinteistötoimen johtokunnan puheenjohtajan, kolme (3) muuta 
jäsentä sekä yhden (1) varajäsenen vuosiksi 2021-2022 

 
Päätös Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kiinteistötoimen johtokuntaan vuosiksi 2021-2022 

seuraavat henkilöt: 
 
 Ilkka Ertimo (pj) 
 Martti Väyrynen (jäsen) 
 Kari Sirén (jäsen) 
 Pekka Latva-Pukkila (jäsen) 
 Marjut Kylliäinen (varajäsen) 
________________________________ 
Kn 43 

 
Puheenjohtajan 
esitys 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kiinteistötoimen johtokunnan 
puheenjohtajan, kolme (3) muuta jäsentä sekä yhden (1) varajäsenen vuosiksi 2021-2022. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
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JUSSI SALOSEN VALTUUSTOALOITE 
Kn 44 
_________________________ 
Kiint.jk § 1 2021 

 
Valtuutettu Jussi Salonen on 29.9.2020 tehnyt aloitteen koskien uuden kirkon 
rakentamista Jokelaan seuraavalla tekstillä ” Samalla kirkkovaltuusto toivoo 
kirkkoneuvoston ryhtyvän toimiin Jokelan purettavan kirkon mahdollisesti korvaavan 
rakennushankkeen valmistelemiseksi” 
 
Esitys: 
 
Kiinteistöpäällikkö esittää, että kiinteistötoimen johtokunta lausuu seuraavaa: 
 
Tuusulan seurakunta on vuokrannut korvaavat tilat Jokelan keskustasta. Tiloissa on 
suoritettu mittavat remontit ja investoinnit. Tiloihin ollaan oltu erittäin tyytyväisiä niin 
työntekijöiden kun seurakuntalaisten puolesta. Seurakunnalla on voimassa oleva 
vuokrasopimus tiloista vuoteen 2025. Seurakunnan taloudellisesta tilanteesta johtuen, ei 
ole mahdollista rakentaa uutta kirkkoa purettavan tilalle. Jokelan kirkon 
tulevaisuustyöryhmä seuraa tilannetta ja kokemuksia uusista tiloista niiden valmistuttua 
ja tekee saamansa palautteen ja käyttökokemusten pohjalta esityksensä siitä, mitä 
purettava Jokelan kirkon tilalle on perusteltua rakentaa. Seurantajakson, jonka aikana 
työryhmän esitystä valmistellaan, arvioidaan olevan noin puolentoista vuoden mittainen. 
Työryhmä raportoi näistä suunnittelun edistymisestä kirkkoneuvostolle ja edelleen 
kirkkovaltuustolle. 
 
Päätös: Esityksen mukaan 

_________________________ 
vt. talousjohtajan 
esitys 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että  
 
1. kiinteistötoimenjohtokunnan esityksen mukaisesti nykyisistä vuokratiloista odotetaan 
palautetta ja tehdään sen pohjalta päätös mitä purettavan Jokelan kirkon tilalle on 
perusteltua rakentaa. Seurantajakson pituudessa on myös huomioitava, että 
koronatilanne ei ole mahdollistanut täysin normaalia toimintaa. Joten seurantajakso voi 
olla esitettyä pidempi, jotta saadaan palautetta myös suurempien tilaisuuksien 
järjestämisestä vuokratiloissa. 
2. aloite katsotaan käsitellyksi 
 
 

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
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SISÄISTEN TARKASTAJIEN VALINTA VUOSILLE 2021-2022 
Kn 45 
 

Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi (2) sisäistä tarkastajaa. Näiden ei tule olla 
kirkkoneuvoston jäseniä tai varajäseniä.  
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että seurakunnan toiminta ja 
hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti, taloudellisesti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa 
ja riskienhallintaa ei eriytetä muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toiminnasta, 
vaan se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista. 

 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje, sivu 1: 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.  
 
Suosituksena olisi, että tarkastustoiminnassa keskitytään lähinnä laajempiin linjoihin, sillä 
kovin yksityiskohtaista, detaljitasoista tarkastustoimintaa ei nähdä tässä yhteydessä 
tarkoituksenmukaisena. 

 
vt. talousjohtajan 
esitys 
 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan kaksi (2) sisäistä 
tarkastajaa vuosille 2021-2022. Sisäisten tarkastajien edellytetään raportoivan tarkastuksista 
kerran vuodessa toimintakertomuksen yhteydessä. 
Vuodesta 2023 alkaen sisäiset tarkastajat valitaan valtuustokausiksi eli neljäksi vuodeksi 
kerrallaan. 
 
LIITE 1 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
SIVUTOIMILUPA-ANOMUS / ELIISA WINBERG 
Kn 46 

Seurakuntapastori Eliisa Winberg on jättänyt kirkkoneuvostolle osoitetun sivutoimilupa-
anomuksen  
 
”Minulle on myönnetty 20-prosenttinen virkavapaus virastani Tuusulan seurakunnan II-
seurakuntapastorina ajalle 1.1.2021-31.5.2021 ja 1.9.2021-31.12.2021. Hoidan virkavapaalla 
16,5-prosenttista sijaisuutta alueen perheasiain neuvottelukeskuksessa tehden 
perheneuvontatyötä 6h 15min viikkotyöajalla.  
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Sijaisuus jatkuu myös kesällä, jolloin minulla on 100-prosenttinen työaika seurakuntapappina. 
Minulle ei myönnetty virkavapautta kesän osalta, koska pappeja tarvitaan rippileireillä ja 
toimituksissa ym. perustyössä.  
Nyt anon kirkkoneuvostolta sivutoimilupaa toimiakseni kesällä kolmen kuukauden ajan 
perheneuvojan 16,5-prosenttisena sijaisena. Tämä tarkoittaa 6h 15 minuutin viikkotyöaikaa 
myös kesällä. Käytännössä tämä tarkoittaa kertyneiden saldovapaiden pitämistä ja parien 
tapaamista muutamana päivänä myös loma- ja vapaapäivinä kesä-elokuussa. Työn jatkuminen 
mahdollistaa syntyneiden asiakassuhteiden jatkumisen myös kesän osalta.” 

Puheenjohtajan 
esitys 

Kirkkoneuvosto myöntää Eliisa Winbergille sivutoimiluvan ajalle 1.6.-31.8.2021, jotta hän voi 
toimia kolmen kuukauden ajan perheneuvojan 16,5-prosenttisena sijaisena. 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
 

 
HANNELE VIRTASEN PALKKAAMINEN LASTENOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSUHTEESEEN 
Kn 47 

Lastenohjaaja Jessi Pulkkinen irtisanoutui lastenohjaajan tehtävästä 28.2.2021 lukien. 
Kirkkoneuvosto päätti tällöin, että tehtävän mahdollisesta vakinaisesta täyttämisestä voidaan 
päättää myöhemmin (Kn 2/2021 §20). Tuolloin kirkkoneuvosto myös päätti, että Jessi 
Pulkkisen sijaisena toiminut TM Sanna Eiro voi jatkaa määräaikansa loppuun 31.7.2021 saakka 
töiden sujuvuuden varmistamiseksi. Eiron määräaikainen työsuhde kuitenkin purettiin hänen 
omasta pyynnöstään 10.5.2021 lukien, koska hän sai seurakuntapastorin sijaisuuden toisesta 
seurakunnasta (Kn 4/2021 §41).  

Varhaiskasvatuksen työntekijäresursseja on leikattu viimeksi kuluneen vuoden aikana kovalla 
kädellä, kun vapautuneet varhaiskasvatuksen ohjaajan virka ja lastenohjaajan tehtävä on 
jätetty täyttämättä. Varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaa koskevaa päätöstä tehtäessä 
kirkkoneuvosto kiinnitti huomiota siihen, että jäljelle jäävän varhaiskasvatuksen ohjaajan 
tehtävänkuvaa on pystyttävä muokkaamaan niin, että se on yhden ihmisen hoidettavissa. (Kn 
6/2020 §39) Tämän vuoksi perhekerhotoiminnan, pyhäkoulutyön, sosiaalisen median ja 
katsomuskasvatusyhteistyön kehittämis- ja koordinointivastuuta on sisällytetty viiden 
varhaiskasvatuksen työntekijän tehtävänkuviin. Tämän johdosta näiden työntekijöiden 
työpanos päiväkerhossa ja muussa säännöllisessä viikkotoiminnassa ei voi olla yhtä suuri.  

Toisin kuin monissa muissa seurakunnissa, Tuusulan seurakunnan päiväkerhoissa lasten määrä 
ei ole vähenemään päin. Ensi syksyn kerhoihin on nyt tulossa lähes sata lasta, kun vuosi sitten 
tässä vaiheessa ilmoittautuneita oli 83. Tämänhetkisillä työntekijäresursseilla emme pysty 
vastamaan kasvaneeseen kerhopaikkojen kysyntään, vaan lapsia uhkaa jäädä jonoon. Myös 
koululaisten iltapäivätoimintaryhmä on täynnä.  

Kasvatuksen työalajohtaja Elisa Varkemaa esittää tähän lastenohjaajan tehtävään Hannele 
Virtasta 1.6.2021 alkaen. Työaika on 38.15h/viikko ja tehtävän palkkaus TVR 403 mukainen. 
Virtanen on koulutukseltaan sosiaalikasvattaja ja on valmis suorittamaan kristillisen 
kasvatuksen opintokokonaisuuden työn ohessa.  
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Hannele Virtanen toimii määräaikaisessa osa-aikaisessa lastenohjaajan tehtävässä Tuusulan 
seurakunnan varhaiskasvatuksessa 31.5.2021 asti. Virtanen on toiminut ohjaajana Hyrylässä 
päiväkerhossa ja Kellokosken iltapäivätoiminnassa. Hän on ollut erittäin hyvä ja pidetty 
työntekijä. Hannele Virtasen on suunniteltu olevan ensi toimintakaudella Kellokosken 
iltapäivätoiminnan vakituinen työntekijä, työparinaan muita lastenohjaajia päivittäin 
vaihdellen. Lisäksi hän toimisi Jokelan päiväkerhossa yhtenä työntekijänä sekä resurssina 
muissa kerhopisteissä. Virtanen on ilmoittanut olevansa käytettävissä tarvittaessa myös 
rippikoulutyössä. 
 
LAVA: Täyttämällä tämän tehtävän Tuusulan seurakunta osoittaa ottavansa lapsen edun ja 
kaste- ja lähetyskäskyn tosissaan. Tehtävän täyttämättä jättämisellä sen sijaan olisi negatiivisia 
vaikutuksia lasten hyvinvoinnille erityisesti Kellokosken alueella, kun iltapäivätoiminta 
jouduttaisiin toteuttamaan päivittäin vaihtuvien ohjaajien voimin eikä iltapäivätoimintaa 
pystyttäisi kaikkina päivinä aloittamaan heti kun pienten koululaisten koulupäivä päättyy.  
Näin seurakunta osoittaisi olevansa epäluotettava toimija ja yhteistyökumppani suhteessa 
Tuusulan kuntaan.  

 
Puheenjohtajan 
esitys 
 Kirkkoneuvosto  

1. päättää palkata Hannele Virtasen lastenohjaajan määräaikaiseen tehtävään 
1.6.2021 - 31.5.2024 

2. toteaa, että tehtävän palkkaus on TVR 403 mukainen  
3. päättää, että työpaikka on Kellokoski ja työaika 38.15 h/vko 
4. päättää, että työntekijällä on oikeus käyttää omaa autoa siirtymisiin 

työpisteiden välillä 

 
Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
 
MUUTOS TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISPROSESSIN OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANOON 
Kn 48  

Kirkkoneuvosto on valinnut 5.5.2020 pitämässään kokouksessa (§35) valinnut työyhteisön 
kehittämisprosessin ohjausryhmän seuraavat jäsenet: Ilkka Ertimo, Ulla Siimes, Pekka 
Latva-Pukkila, Satu Heikkilä, Pasi Komulainen, Eliisa Winberg, Helena Metsola, Tuula 
Saarensola, Niklas Turku sekä kirkkoherra ja talousjohtaja. 
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja vaihtui uuden neuvostokauden (2021-22) myötä 
siten, että Marko Ceder valittiin varapuheenjohtajaksi Pekka Latva-Pukkilan tilalle. Tämän 
johdosta on esitetty, että myös ohjausryhmän kokoonpano vaihtuu tältä osin.  

 
Puheenjohtajan 
esitys 

Kirkkoneuvosto päättää, että työyhteisön kehittämisprosessin kokoonpanoa 
päivitetään siten, että kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Marko Ceder valitaan 
ohjausryhmän jäseneksi Pekka Latva-Pukkilan tilalle. 
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Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 
MUUT ASIAT 
  
ILMOITUSASIAT 

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi: 
 

1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 
16/2021 Kirkkohallituksen antaman väliaikaisen määräyksen voimassaolo on 
päättynyt 
15/2021 Kesätyösetelit 
14/2021 Sähköisen kokousmenettelyn vuoksi tarpeelliset määräykset seurakunnan ja 
seurakuntayhtymän toimielinten työjärjestyksiin sekä ohje- ja johtosääntöihin 
14/2021 liite säännösmallit 

 
2. KiT:n yleiskirjeet 
 Yleiskirje A5/2021 28.4.2021 

Ryhmähenkivakuutussopimus 2021‑2022 
Muutos KirVESTES 2020-2022 88 §:n soveltamisohjeeseen 
Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan/järjestämistapaan 

 
3. Tuusulan srk yleisraportti  liite 2a 
 
4. Tuusulan srk henkilöstöraportti liite 2b 
 
5. Tuusulan srk – rahat ja verot liite 2c 
 
6. PNK:n modulimäärät 1-3/21 liite 2d 
 
7. Vantaan aluekeskusrekisterin kuulumisia. Hallintosihteerin terveiset akr:n johtoryhmän 
kokouksesta, jossa aiheena oli mm. virkatodistusten ja sukuselvitysten luvattoman pitkät 
toimitusajat ja siihen liittyen henkilöstöresurssit, jotka on todettu alimitoitetuiksi. 
Kokouksessa todettiin, että tilanteeseen on tulossa parannus, sillä henkilömäärää 
kasvatetaan yhdeksästä neljääntoista. Tämä aiheuttaa tosin kustannusten nousua, mutta 
toisaalta Vantaan aluerekisterin kustannukset olleet jäsentä kohden Suomen pienimpiä. 
Haasteena löytää henkilöstöä, joka osaa vaadittavat järjestelmät, joten kyseessä hidas 
prosessi, sillä uudet työntekijät joudutaan kouluttamaan alusta alkaen, mutta tilanne 
menossa joka tapauksessa parempaan suuntaan.   
 
8. Jokelan aluetyöryhmän jäsenet vuosille 21-22 on valittu aluetyöryhmän 
kokouksessa 21.4.2021. Jäsenet ovat 
Kari Sinisalo, Marja-Liisa Sinisalo, Pekka Virtanen, Tiina Haapalainen, Veli Kupiainen, 
Virva Saari, Lea Ahonen, Yrjö Salmela, Pirkko Nummela (uusi), Laura Jalomäki ja Stiina 
Laukkonen. 
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9. Kiinteistötoimen jk:n pj Ilkka Ertimo selvitti neuvostolle seuraavia kiinteistötoimea 
koskevia asioita:  
-Tuusulan seurakunnan ja Riisula Oy:n vanhan seurakuntakeskuksen II-tontin 29.1.2020 
allekirjoitetussa kauppakirjassa sovitaan, että kauppahinta maksetaan, kun tontille 
rakennettavan rakennuksen rakennuslupa on saanut lainvoiman. Terveyskeskus Aavan 
vetäydyttyä hankkeesta rakennuslupaprosessi ei ole kuitenkaan voinut edetä. Riisula ja 
seurakunta ovat keskinäisissä neuvotteluissa sopineet, että kauppahinta, 1.610.00 € 
maksetaan seurakunnalle 15.12.2021 mennessä, jolloin myös tontin omistusoikeus ja vastuu 
tonttiin kohdistuvista veroista ja maksuista siirtyy ostajalle. 

 
-Rusutjärven saunaa aletaan rakentaa ja sen pitäisi valmistua syyskuussa. Samalla 
rakennetaan kota, joka valmistunee jo kesällä. 
 
-Jokelan kotikirkon osalta käyty neuvotteluja kunnan kanssa, jonka johdosta rakennuslupa 
etenee Tuusulan kunnan prosessissa omalla vauhdillaan. 
 
-odotamme kunnalta yhä Jokelan kirkon purkulupaa. 
 

 
 
KESKUSTELUASIAT 

 
Kunta on ilmaissut kiinnostuksensa ostaa Lahelan tertusta srk:n osuuden (38%). Prosessi 
etenemässä kunnan päättäviin elimiin. Kunta tarjonnut srk:lle vaihtoehtoisia tiloja, jotka 
kirkkoherra on käynyt katsomassa yhdessä kasvatuksen työalajohtajan sekä 
varhaiskasvatuksen ohjaajan kanssa. Neuvoston jäsenet toivovat myös pääsevänsä 
tutustumaan tiloihin. Neuvosto keskusteli asiasta positiiviseen sävyyn ja prosessia aletaan 
valmistelemaan myös seurakunnan puolelta. 
 
Kirkkoherra kertoi talousjohtajan valintaprosessin etenemisestä. Haastattelut tällä 
viikolla. 

 
SEURAAVAT KOKOUKSET-KEVÄT 2021 

Kirkkoneuvosto: 8.6. klo 18 
Kirkkovaltuusto: 25.5. klo 18.30, 22.6.(ylim.) klo 19.00 

 
KOKOUKSEN PÄÄTÖS 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.00 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi 
pöytäkirjaan. Lopuksi yhteinen Herran siunaus kirkkoherran johdolla. 
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