KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3/2021
aika

Tiistaina 25.5.2021, klo 18:30

paikka

Sähköinen Teams-etäkokous. Jos osallistujalla ei ole etämahdollisuutta, osallistuminen mahdollista
myös seurakuntakeskuksessa. Tuusulan seurakuntakeskus, Rykmentintie 34.

jäsenet:

☒ Seppo Yli-Antola (puheenjohtaja)
☒ Soile Seuna (varapuheenjohtaja)
☒ Lea Ahonen
☒ Kaisa Aitlahti
☐ Jori Enroth
☒ Ilkka Ertimo
☐ Heikki Halme
☒ Satu Heikkilä
☒ Leena Jäntti
☒ Jukka Kaikkonen
☒ Juha Laine-Ylijoki
☒ Annika Lappalainen
☒ Lassi Lemmelä
☒ Marjatta Liukola
☒ Katja Pietilä-Virtanen
☒ Sari Rinne
☒ Jussi Salonen
☐ Aune Savolainen
☒ Liisa Sirén
☐ Ilmari Sjöblom
☒ Jorma Sulander
☒ Heli Udd
☒ Ulla Välipakka

Varajäsenet:

☒ Marko Ceder
☒ Berit Haglund
☒ Leena Jokinen
☒ Marja-Leena Kulmala
☒ Pekka Latva-Pukkila
☐ Liisa Palvas
☒ Jussi Saari
☒ Ulla Siimes
☐ Raimo Stenvall
☒ Lauri Untamo

kirkkoneuvoston
jäsenet:
☒ Kari Sillman (poistui klo 19.40, §15 aikana)
viranhaltijat ja asiantuntijat:
☒Ulla Rosenqvist
☒ Tuija Kantanen
☒ Tuula Rasilainen
☒ Martti Napola
☒ Lauri Seppänen
☒ Tuula Saarensola
☒ Jaana Rannikko
☒ Elisa Varkemaa
☒ Kirsi Harjukari
☒ Raija Korhonen
☒ Anitta Mäkikangas
☒ Virpi Väre

kirkkoherra
vt. talousjohtaja
johtava tiedottaja
hallintosihteeri, valtuuston sihteeri
julistuksen työalajohtaja
johtava kanttori
palvelun työalajohtaja
kasvatuksen työalajohtaja
vs. kiinteistöpäällikkö
vt. taloussihteeri
johtava emäntä
ylipuutarhuri

asiat: §§ 14-20
allekirjoitukset:

pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 25.5.2021

________________________________________________________________________________
Seppo Yli-Antola, puheenjohtaja
Martti Napola, sihteeri
________________________________________________________________________________
Marjatta Liukola
Uolevi Laakso
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30, kirkkoherra piti alkuhartauden (APT. 2:1-13).
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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 käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
KL 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
KL 7:4,1-2:
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kirkkovaltuuston kokouksen 3/21 kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä Tuusulan seurakuntakeskuksen
ilmoitustaululla 18.5.2021 alkaen. Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille 18.5.2021 sähköpostitse.
Suoritettiin nimenhuuto. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat mahdollisesti paikalla olevien valtuutettujen keskuudesta, jolloin
pöytäkirjan tarkastus heti kokouksen jälkeen seurakuntakeskuksella. Kv 3/21 pöytäkirjan tarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi valittiin paikalla olleista Marjatta Liukola ja Uolevi Laakso. Pöytäkirjan tarkastus välittömästi
kokouksen jälkeen.
NUORTEN TYÖALARYHMÄN EDUSTUS KIRKKONEUVOSTOSSA JA -VALTUUSTOSSA
Kv 14
___________________________
Kn 19
(16.2.2021)
Kirkolliskokous päätti 2019 lisätä kirkkojärjestykseen pykälän, jonka mukaan jokaiseen seurakuntaan
tulisi perustaa nuorten vaikuttajaryhmä (Kj. 10 §4). Tällä päätöksellä kirkolliskokous halusi edistää
nuorten osallisuutta. Nuorten äänen kuuleminen seurakunnan päätöksenteossa on myös osa LAVAprosessia. Nuorten vaikuttajaryhmät ovat väline LAVA:n toteuttamiseen ja nuorten äänen kuulemiseen
kaikessa seurakunnan päätöksenteossa.
Tuusulan seurakunnassa on jo useita vuosia toiminut nuorisotyön työalaryhmä, joka täyttää
kirkkojärjestyksen määrittelemät nuorten vaikuttajaryhmän kriteerit. Nuoret äänestävät työalaryhmään
keskuudestaan kaksi jäsentä Etelä-Tuusulasta, kaksi Pohjois-Tuusulasta sekä lisäksi kaksi
kerhonohjaajaa. Työntekijöistä ryhmässä ovat mukana johtava nuorisotyönohjaaja sekä sihteerinä
toinen nuorisotyönohjaaja.
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Jotta nuorten ääni kuuluisi kirkkojärjestyksen hengen mukaisesti seurakunnan päätöksenteossa, olisi
tärkeää, että nuorisotyön työalaryhmä voisi nimetä edustajia myös seurakunnan ylimpiin päättäviin
elimiin. Nuorten edustajien osallistumiselle läsnäolo ja puheoikeudella kirkkoneuvoston ja -valtuuston
kokouksiin ei ole estettä, näin ovat todenneet kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajana
toimiva kirkkoneuvos Petri Määttä sekä Espoon hiippakunnan lakimiesasessori Aappo Laitinen.
Kirkkoneuvoston työjärjestyksessä on mahdollista sopia, että kirkkoneuvoston käsitellessä esimerkiksi
arkaluontoisia henkilöstöön liittyviä asioita, voivat puhe- ja läsnäolo-oikeudella mukana olevat edustajat
poistua kokouksesta.
LIITE 4 tarkemmat perustelut ja menettelytavat.
Kasvatuksen työalajohtajan
esitys
1.
2.
3.
4.
5.

Kirkkoneuvosto
päättää, että kaksi nuorten työalaryhmän edustajaa voivat osallistua jatkossa kirkkoneuvoston
työskentelyyn läsnäolo- ja puheoikeudella
esittää kirkkovaltuustolle, että kaksi nuorten työalaryhmän nimeämää edustajaa osallistuvat
kirkkovaltuuston työskentelyyn läsnäolo- ja puheoikeudella
nimeää nuorten työalaryhmän esityksestä edustajiksi kirkkoneuvostoon Alexandra Ahon ja Saana
Ravangon toimikaudelle 2021
esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää nuorten työalaryhmän esityksestä edustajiksi
kirkkovaltuustoon Alexandra Ahon ja Saana Ravangon toimikaudelle 2021
toteaa, että päätöksellä on lapsivaikutuksia, sillä se edistää merkittävästi nuorten osallisuutta ja
mahdollisuutta tulla kuulluksi seurakunnan päätöksenteossa

Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
________________________
Kv 14
Kirkkoneuvoston
esitys
Kirkkovaltuusto
1. päättää, että kaksi nuorten työalaryhmän nimeämää edustajaa osallistuu kirkkovaltuuston
työskentelyyn läsnäolo- ja puheoikeudella
2. päättää, että se nimeää nuorten työalaryhmän esityksestä edustajiksi kirkkovaltuustoon Alexandra
Ahon ja Saana Ravangon toimikaudelle 2021
3. toteaa, että päätöksellä on lapsivaikutuksia, sillä se edistää merkittävästi nuorten osallisuutta ja
mahdollisuutta tulla kuulluksi seurakunnan päätöksenteossa
LIITE 1
Päätös

Tarkemmat perustelut ja menettelytavat

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

VUODEN 2020 VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS
Kv 15
________________________
Kn 34
(16.3.2021) Kirkkojärjestys 15 luku 5 §
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Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä
talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja
taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien
tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun
loppuun mennessä.
Liite 3

Tuusulan seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuosikertomus ja tilinpäätös 2020

Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. käsittelee vuoden 2020 Tuusulan seurakunnan ja hautainhoitorahaston kertomuksen
2. päättää esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 1 291 779,84 € liitetään edellisen vuoden
yli/alijäämään
3. allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa sen edelleen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
___________________________
Kv 15
Kirkkoneuvoston
esitys
Kirkkovaltuusto
1. toteaa tilintarkastajien antaneen tarkastuskertomuksensa, jossa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä
ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille
2. päättää, että tilikauden ylijäämä 1 291 779,84 € liitetään edellisten vuosien yli-/alijäämään
3. hyväksyy Tuusulan seurakunnan ja hautainhoitorahaston kertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020
4. myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. 31.12.2020
LIITE 2 a
LIITE 2 b
Päätös

Tuusulan seurakunnan vuosikertomus ja tilinpäätös 2020
Tilintarkastuskertomus

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

PAIJALAN HAUTAUSMAAN OS. 23, RIVI 21 KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTOS
KV 16
_____________________________
haut jk §2
(15.2.2021)

Kirkkovaltuusto
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UURNAHAUTARIVIN PERUSTAMINEN OS. 23, RIVI 21.
§17
Hautaustoimen johtokunta päätti (§19/2019), että osastolle 20 (Paijala) perustetaan uurnahautarivi,
joka on noin 50 m pitkä. Nyt on ilmennyt, että kaavaillun uurnahautarivin vieressä oleva arkkuhautarivi
(os. 22. rivi 1) on kaivettu siten, että ko. rivin arkkuhaudat ulottuvat kaavaillulle uurnahautariville.
Tämä tieto tuli yllätyksenä, sillä suunnitteluvaiheessa oltiin siinä käsityksessä, että os. 22 rivi 1 haudat
tulevat viereisen käytävän alle. Ne kuitenkin ulottuvat takana olevan kurtturuusuaidanteen alle ja osin
suunnitellun uurnahautarivin alle. Uurnahautariviä ei voi perustaa suunniteltuun kohtaan, koska
yksittäiset haudat eivät saa mennä ristiin toistensa kanssa.
Paijalan hautausmaan os. 23 reunimmaisen käytävän viereen on suunniteltu arkkuhauta-alue, jota ei
ole aiottu ottaa käyttöön. Osastoa reunustavan käytävän viereen on piirretty noin 70 m pitkä
arkkuhautarivi (nro 21), joka on ns. peilikuva osastoa reunustavan toisen käytävän rivin 40 kanssa.
Ylipuutarhuri teetti hautaustoimen sihteerillä riville 21 uurnahautasuunnitelman. Riville 21 mahtuisi 91
kappaletta neljän uurnan hautaa. Keskellä riviä on aukko kulkemista varten, jos tulevaisuudessa koko
alue rakennettaisiin hautausmaakäyttöön. Nykytilanteen arvion mukaan sille ei ole tarvetta.
Hautaustoimi on ostanut palkkeja 49 m (10 x 4,9 m) aiemmin suunnitellulle uurnariville. Uuteen
kohtaan tarvitaan lisää palkkeja noin 20 m (4x 4,9=19,6 m).
Lisäpalkkeja tarvitaan 4 kpl.
Uurnahautarivin perustaminen (palkkien asennus ja siirtonurmi) teetetään ulkopuolisella urakoitsijalla.
Rivin alta on kaadettava muutamia mäntyjä, joiden kaatamiseen on voimassa oleva maisematyölupa.
Os. 23 rivi 21 kustannusarvio on noin 17 318 € kuluvalle vuodelle ja se otetaan käyttötalousbudjetista.
(Liite 2b)
Uurnahautoja tarvitaan lisää, joten ko. hautarivi on perustettava kuluvana vuonna.
Ylipuutarhurin
esitys

Päätös

Hautaustoimen johtokunta
1 käy yleiskeskustelun
2 toteaa, että Paijalan hautausmaalle os. 23 perustetaan uurnahautarivi nro 21.
Hyväksyttiin.
Paijalan hautausmaan os. 23, rivi 21 on rakennettu uurnahautarivi haut. jk. §17/2020 päätöksen
mukaisesti. Ko. rivi vaatii käyttösuunnitelman muutoksen.
Liite 1a: Käyttösuunnitelma Paijalan hautausmaa, os. 23, rivi 21
Liite 1b: Piirros Paijalan hautausmaa, os. 23, rivi 21

Ylipuutarhurin
esitys

Hautaustoimen johtokunta
1
2

Käy yleiskeskustelun käyttösuunnitelman muutoksesta
esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi käyttösuunnitelman
muutoksen Paijalan hautausmaalle os. 23, rivi 21.
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Päätös
Hyväksyttiin.
_____________________________
Kn 40
(20.4.2021)
vt. talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy käyttösuunnitelman muutoksen Paijalan
hautausmaalle os 23, rivi 21.
LIITE 3a
LIITE 3b

Käyttösuunnitelma Paijalan hautausmaa, os. 23, rivi 21
Piirros Paijalan hautausmaa, os. 23, rivi 21

Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
__________________________
Kv 16
Kirkkoneuvoston
esitys
Kirkkovaltuusto hyväksyy käyttösuunnitelman muutoksen Paijalan hautausmaalle os 23, rivi 21.
LIITE 3a
LIITE 3b
Päätös

Käyttösuunnitelma Paijalan hautausmaa, os. 23, rivi 21
Piirros Paijalan hautausmaa, os. 23, rivi 21

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

HEIKKI HALMEEN VALTUUSTOALOITE - KELLOKOSKEN JA JOKELAN KESÄJUMALANPALVELUSTEN ALKAMISAIKOJEN
VUOROTTELU
Kv 17
_______________________
Kn 42
(20.4.2021)
Kirkkovaltuutettu Heikki Halme on jättänyt 24.11.2020 valtuustoaloitteen, jossa hän on tehnyt
seuraavan muutosesityksen Jokelan ja Kellokosken kesäjumalanpalvelusten alkamisaikoihin:
Kesäaikana kesäkuusta elokuuhun Kellokosken ja Jokelan jumalanpalvelukset alkavat vuorovuosin klo
10 ja 12. Perustelut: Tasapuolisuuden toteutuminen, nyt kun sairaalan toiminta on päättynyt ja
seurakuntalaisten taholta tullut palaute, klo 12 on monille huono aika lähteä messuun.
Jokelan aluetyöryhmä käsitteli aloitteen kokouksessaan 9.12.2020, jossa todettiin, että heidän
osaltaan Halmeen valtuustoaloite voidaan hyväksyä esityksen mukaisesti.
Kellokosken aluetyöryhmä antoi lausuntonsa 8.1.2021

-

Aluetyöryhmän keskustelussa nousivat esiin seuraavat näkökulmat:

selkeys: mahdollisimman samoina pysyvät ajat ovat selkeämmät seurakuntalaisille. Kaikki heistä eivät
tarkasta ajankohtia tai muita vastaavia tietoja netistä kuitenkaan.
johdonmukaisuus: aikanaan alueneuvostossa on päädytty siihen, että messut ovat talviaikaan klo 11.
Kun kesäaikaan tähän tulee muutos, on selkeämpää, jos Jokelan kellonaika pysyy paikallaan ja
Kellokosken aika siirtyy tunnilla eteenpäin. Tämä useamman vuoden ajan samana pysynyt käytäntö on
vakiintunut Kellokoskelle hyvin.

Kirkkovaltuusto
-

PÖYTÄKIRJA
25.5.2021

3/2021

6

klo 12 messun alkamisajankohtana sai aluetyöryhmässä kannatusta. Myös todettiin, että ajankohdan
vaihtamista voidaan suhtautua joustavasti. Heikki Halmeen aloitteessa ilmaistua
seurakuntalaispalautetta ei valitettavasti ole kantautunut työntekijöille asti. Tämä on valitettavaa, sillä
palaute seurakuntalaisilta on tärkeä ja sitä olisi hyvä saada laajemminkin.
Aluepapin näkökulmasta Heikki Halmeelle kiitos valtuustoaloitteesta. On hyvä, että
jumalanpalveluselämään liittyvistä asioista tulee ideoita ja uusia näkökulmia. On tärkeää, että niistä
voidaan yhdessä keskustella ja suunnitella. Kuitenkin pitäisin lähivuosien käytäntöä toimivana eli
kesällä Jokelassa messu klo 10, Kellokoskella klo 12
Kun Jokelan aluetyöryhmälle annettiin tiedoksi Kellokosken aluetyöryhmän näkemys, he vastasivat
näin: ”Klo 10 on Jokelalle paras aika pysyvästi, mutta ollaan valmiita joustamaan, jos se ei käy, eli
vuorovuosina olisi eri aika, kuten Halme ehdottaa. Aluetyöryhmä on tyytyväinen nykyisiin messujen
aikoihin Jokelan osalta”
Yhteenveto: Kiitämme Heikki Halmetta valtuustoaloitteesta. Kellokosken alueryhmä oli kuitenkin sitä
mieltä, että nykyinen käytäntö on toimiva ja kannatti siinä pysymistä. Ajankohdan vaihtamiseen
suhtauduttiin joustavasti, mutta todettiin klo 12:n messuajan vakiintuneen Kellokoskelle hyvin.
Jokelan aluetyöryhmässä oltiin valmiit joustamaan Heikki Halmeen ehdotuksen mukaisesti, mutta
samalla oltiin tyytyväisiä nykyisiin messujen aikoihin Jokelan osalta

Julistuksen työalajohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. selvityksen perusteella ei ilmennyt suurempaa tarvetta muuttaa nykyistä käytäntöä pitää kesäisin
messut Jokelan Kotikirkossa klo 10 ja Kellokosken kirkossa klo 12
2. se toteaa aloitteen käsitellyksi
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
________________________
Kv 17
Kirkkoneuvoston
esitys

Kirkkovaltuusto
1. päättää, että selvityksen perusteella ei ilmennyt suurempaa tarvetta muuttaa nykyistä

käytäntöä pitää kesäisin messut Jokelan Kotikirkossa klo 10 ja Kellokosken kirkossa klo 12
2. toteaa aloitteen käsitellyksi

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

JUSSI SALOSEN VALTUUSTOALOITE
Kv 18
_________________________
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”

Kirkkovaltuusto

Esitys:
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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
_________________________
Kn 44
(11.5.2021)
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
__________________________
Kv 18
Kirkkoneuvoston
esitys

kirkkovaltuustolle päättää, 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
KIINTEISTÖTOIMEN JOHTOKUNNAN KOKOONPANO
Kv 19
_______________________
Kn 43
(11.5.2021)
Tuusulan seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 1/2021 §6 nimennyt jäsenet
kiinteistötoimen johtokuntaan vuosiksi 2021-2022.
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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
(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.
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Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
_________________________________
Kv 19
Kirkkoneuvoston
esitys
kirkkovaltuusto valitsee kiinteistötoimen johtokunnan puheenjohtajan, kolme (3) muuta jäsentä sekä
yhden (1) varajäsenen vuosiksi 2021-2022.
Päätös

Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kiinteistötoimen johtokuntaan seuraavat jäsenet vuosiksi
2021-2022
pj.
Ilkka Ertimo
jäsen
Tiina Haapalainen
jäsen
Marjut Kylliäinen
jäsen
Pekka Latva-Pukkila
varajäsen
Martti Väyrynen

SISÄISTEN TARKASTAJIEN VALINTA VUOSILLE 2021-2022
Kv 20
___________________________
Kn 45
(11.5.2021)
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
__________________________
Kv 20
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Kirkkoneuvoston
esitys
Kirkkovaltuusto päättää valita 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 4 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
Päätös

Sisäisiksi tarkastajiksi valittiin vuosiksi 2021-2022 Jukka Kaikkonen ja Annika Lappalainen.

VALTUUSTOALOITTEET
ILMOITUSASIAT
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi
1. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt 16.2.2021 pitämässään kokouksessa Tuusulan seurakunnan
ympäristöohjelman, joka on tehty Jukka Kaikkosen vetämän ympäristötyöryhmän toimesta.
Suunnitelma liitteenä tiedoksi kirkkovaltuustolle (LIITE 5)
2. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt 20.4.2021 pitämässään kokouksessa Tuusulan seurakunnan
henkilöstösuunnitelman, joka on tehty Ulla Siimeksen vetämän henkilöstöstrategiatyöryhmän
toimesta. Suunnitelma liitteenä tiedoksi kirkkovaltuustolle. (LIITE 6)
3. Hallintomallin valtuustoseminaari 1.6. pidetään Teamsissa. Kutsu lähetetään kaikille valtuutetuille.
KESKUSTELUASIAT
Leena Jokinen toivoi Jokelan Kotikirkkoon verhoja, ettei sillä oltaisi kuin näyteikkunassa. Leena toivoi
myös lasten puolelta esiin paistavan pölynimurin sijoittamista siivouskomeroon. Leena tiedusteli
Jokelan kirkon esineistöä, lamppujen ym. kohtaloa. Kiinteistötoimen johtokunnan puheenjohtaja Ilkka
Ertimo selvitti tilannetta.
SEURAAVAT KOKOUKSET
Kirkkoneuvosto: 8.6. klo 18.00
Kirkkovaltuusto: 22.6.2021 klo 19.00 (ylim. kokous)
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan. Kirkkoherra lausui Herran
siunauksen

