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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2/12
aika

tiistaina 29.05.2011 klo 18.30 – 21.00

paikka

Jokelan kirkko, ryhmäkokoukset klo 16:30, kahvit 18:00

jäsenet:

Yli‐Antola Seppo
puheenjohtaja
Ahonen Lea
varapuheenjohtaja
Aitlahti Kaisa, este
Airikka Jerry
Haglund Berit
Heiskanen Sari
Helasvuo Hannu
Heinänen Jukka
Jäntti Leena‐Maija
Kaasinen Mirja
Korhonen Tuula
Kostiainen Inkeri §§17‐22 klo 18.30‐20.35 Kovalainen Mirka §§ 17‐22 klo 18.30‐20.35
Kuusjärvi Raili
Latva‐Pukkila Pekka Lemmelä Lassi
Liukola Marjatta
Malmlund Hans
Mankki Raili
Manninen Laura
Nuottimäki Outi
Paananen Sami
Pietilä‐Virtanen Katja
Piippo Antti
Reinikainen Tuija
Salonen Anita
Sarenius‐Salmenkivi Erja
Seppälä Ilkka
Seuna Veikko
Sulander Jorma
Taiveaho Satu
Untamo Lauri
Wallinmaa Sakari,

varajäsenet :

Säteri Outi, Hämäläinen Veera, Farén Heidi §§ 17‐21 klo 18:30‐20:00, Ertimo
Ilkka, Seuna Soile, Härme Krista, Nyman Suvi, Heinänen Matti, Kortesmaa
Helena, (Grenfors Vilho ja Välipakka Ulla; ei tavoitettu), Salminen Tuula

kirkkoneuvoston jäsenet:

Rosenqvist Ulla
Yli‐Perttula Markku

viranhaltijat ja asiantuntijat:

asiat:

Manneri Raimo

Rasilainen Tuula
Nisula Heikki
Arvinen‐Lindroos Sirpa‐Leena

johtava tiedottaja
kiinteistöpäällikkö
talousjohtaja

17‐ 27

allekirjoitukset
_________________________________________________________________________________
Seppo Yli‐Antola
Sirpa‐Leena Arvinen‐Lindroos
puheenjohtaja
sihteeri

pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 29.05.2012
____________________________________
Pekka Latva‐Pukkila

___________________________________
Lassi Lemmelä
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KOKOUKSEN AVAUS
Kv 17
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden; 1. Piet.2:12,15,17
Kirkkovaltuusto veisasi virren 454:1‐3.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kv 18
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 7:4,1‐2:
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla.
Kirkkovaltuuston kokouksen 2/12 kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä
Tuusulan pappilan ilmoitustaululla 22.5.2012 alkaen.
Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille 22.5.2012
Puheenjohtajan
esitys
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kv 19
Puheenjohtajan
esitys
Kokouksen esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin sillä muutoksella, että keskusteluasioista uuden
seurakuntakeskuksen selontekoa käsittävä osuus käsitellään § 20:n jälkeen.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Kv 20
Puheenjohtajan
esitys
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Valitaan pöytäkirjan 2/12 tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pekka Latva‐Pukkila ja Lassi
Lemmelä.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

KESKUSTELUASIAT
§ 21
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 8.5.2012, että Koy Tuusulan virasto‐ ja
seurakuntakeskus antaa selonteon korttelin 8067 suunnittelun nykytilanteesta.
Kiinteistötoimikunnan käsittelyssä ollut asiaselostus:
Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi 5.9.2011 § 85 Tuusulan kunnan Hyrylän kylässä
osaa korttelia 33075 sekä osaa katualuetta koskevan asemakaavan muutoksen,
Ydinkeskusta, jolla muodostuu seurakuntakeskuskortteli 8067.
Suomen Keskusta r.p Tuusulan kunnallisjärjestö valitti päätöksestä vaatien valtuuston
päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Valituksen
mukaan liikennejärjestelyt on suunniteltava niin, että pääterveysaseman
asiointiliikenne sujuu eikä terveysasemalla asioivien turvallisuutta vaaranneta.
Helsingin hallinto‐oikeus on antanut 14.3.2012 päätöksen numero 12/0255/5
asemakaavaa koskevasta päätöksestä ja päättänyt että hallinto‐oikeus kumoaa
Tuusulan kunnanvaltuuston päätöksen. Kunnanhallitus päätti 2.4.2012, että se ei käytä
valitusoikeuttaan vaan tyytyy päätökseen. Tuusulan kunnan kaavoitus on päättänyt
että kaava valmistellaan uudestaan. Vireille tulosta tulee kuulutus toukokuussa 2012.
Kaavaluonnosta ei tehdä, vaan tehdään suoraan ehdotus, joka tulee
kuntakehityslautakunnan käsittelyyn syys‐elokuussa riippuen siitä miten Nappulakadun
liittymäsuunnan liikenneselvitys valmistuu. Tavoitteena on saada vahvistettua viereisen
korttelin 8021:n kautta maanalainen liikenneyhteys seurakuntakeskuskortteliin.
Valtuustoon kaava saataneen siten joulu‐tammikuussa.
Kunnanvaltuuston kaavan hyväksymispäätöksen (5.9.2011) jälkeen Tuusulan
seurakunta ja Tuusulan kunta perustivat keskinäisen kiinteistöyhtiön, jonka nimeksi
valittiin Koy Tuusulan virasto‐ ja seurakuntakeskus, seurakuntakeskushankeen
toteuttajaksi. Kiinteistöyhtiö järjesti syksyllä 2011 julkisen arkkitehtuurikutsukilpailun,
jonka voittajaksi valittiin arkkitehtitoimisto M3 Oulusta. Kiinteistöyhtiön
rakennuttamisen ohjausryhmä on yhdessä arkkitehtitoimiston kanssa valmistellut
seurakunnan ja kunnan laatimien huonetilaohjelmien pohjalta alustavia
rakennussuunnitelmia.
Kaavaehdotuksen mukaan sekä kiinteistöyhtiön että seurakunnan omistaman
asuinkerrostalon AK‐38, vaatimien pysäköintitilojen vuoksi koko rakennusalan alle on
rakennettava pysäköintitiloja. Lisäksi seurakunta on omassa huonetilaohjelmassa
esittänyt asuinkerrostalon ensimmäiseen kerrokseen sijoitettavaksi seurakunnan
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päiväkerhotiloja. Rakennussuunnittelun edetessä on havaittu myös, että AK tontin
pysäköintikerros on tarkoituksenmukaista suunnitella samanaikaisesti virasto – ja
seurakuntakeskuksen suunnittelun kanssa, koska molemmille tonteille tulevat yhteiset
liikennejärjestelyt ja ajotiet. Ellei yhteistä suunnitelmaa pysäköintitiloista tehdä, jää AK
kortteli irralliseksi ilman pysäköintitilojen ajoyhteyksiä eikä tontin myynti
kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti ulkopuoliselle rakentajalle ole käytännössä
mahdollista. AK kerrostalon pysäköintitilojen suunnittelussa on lisäksi huomioitava
kantavien rakenteiden sijoittelu pysäköintitilaan niin että ne mahdollistavat
päiväkerhotilojen ja niiden päälle tulevien asuntilojen toteutuksen.
Arkkitehtitoimisto M3 on tarjoutunut tekemään aikaisempia suunnitelmia täydentävän
suunnitelman pysäköintitiloista niin, että liikenneyhteydet saadaan toteutettua ja
päiväkerhotilojen sekä asuintilojen suunnittelu myös AK tontille on mahdollista.
……………………………………………………………..
Kirkkovaltuusto kuuli arkkitehtitoimisto M3:n edustajan, arkkitehti Janne
Pihlajaniemen selonteon uuden virasto‐ ja seurakuntakeskuksen suunnittelun
tämänhetkisestä vaiheesta.

TUUSULAN SEURAKUNNAN JA HAUTAINHOITORAHASTON KERTOMUS VUODELTA 2011
Kv 22
_____________________________
Kn § 88
(03.04.12)

Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1
2
3

käy yleiskeskustelun kertomuksesta vuodelta 2011
päättää kertomukseen tehtävistä tarkennuksista, lisäyksistä, korjauksista ja
muista muutoksista
hyväksyy menettelyn, jonka mukaan seuraavaan kokoukseen kertomusta
täydennetään seuraavilla asioilla:
kirkkoherran katsaus
lähetysmäärärahojen jako lähetysjärjestöille‐taulukko

4

päättää seuraavassa kokouksessaan tilinpäätöksen allekirjoittamisesta ja sen
esittämisestä kirkkovaltuuston käsiteltäväksi

5

toteaa, että kirkkoneuvoston edellyttämä erilliset, uuden seurakuntakeskuksen
rakentamiseen tarkoitetut varat, on merkitty omana eränään taseeseen
kohtaan ”rahat ja pankkisaamiset” ja päättää, että niitä voidaan käyttää vain
kirkkoneuvoston päätöksellä

5

TUUSULAN SEURAKUNTA
kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 2/2012
29.05.2012

_______________________________________________________________________________________

Päätös

Esitys hyväksyttiin seuraavilla tarkennuksilla:
- työalaryhmien ja toimikuntien kokoontumiskerrat näkyviin
_________________________________
Kn 104
(08.05.12)

Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1

toteaa edellisen kokouksen jälkeen kertomukseen tehdyt lisäykset,
tarkennukset ja korjaukset

2

päättää esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä liitetään
edellisten vuosien yli/alijäämään.

3

allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa sen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi

Päätös

Esitys hyväksyttiin seuraavilla tarkennuksilla:

¤ teknisiä korjauksia on tehty sivuille 2, 20, 49,54,70,131, 146, 149 ja 152, sekä sivuille
109 ja 110 (jotka on kirkkoneuvoston käsittelyssä olevassa liitteessä kahteen kertaan.)
Ilkka Seppälä jätti eriävän mielipiteen ja kieltäytyi allekirjoittamasta tilinpäätöstä.
_______________________________
Kv 22
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkovaltuusto
1

toteaa tilintarkastajien antaneen kertomuksensa (LIITE 1a)

2

toteaa, että tilintarkastajien kertomuksessa esitetään tilinpäätöksen
hyväksymistä

3

hyväksyy Tuusulan seurakunnan ja hautainhoitorahaston kertomuksen
tilikaudelta 1.1.‐31.12.2011 (LIITE 1b)

4

hyväksyy kirkkoneuvoston esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä (sivu 134)

5

myöntää vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille
tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. ‐ 31.12.2011
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LIITE 1c: Ilkka Seppälän eriävä mielipide kirkkoneuvostossa 5/12
Päätös

Kirkkovaltuusto kävi yleiskeskustelun vuoden 2011 kertomuksesta työaloittain.
Keskustelun aikana
¤ Talousjohtaja selosti seurakunnan taloudellista tilannetta ja ensi vuoden budjettiraamia.
¤ Ilkka Seppälä antoi selonteon näkemyksestään kertomusvuoden aikana tehdystä
lähetysmäärärahojen jaosta , joka on käsittelyssä Helsingin hallinto‐oikeudessa sekä
kolehtikohteen siirrosta, josta hän teki oikaisuvaatimuksen kertomusvuoden aikana.
¤ Berit Haglund kertoi, että pohjoismaista yhteistyötä ollaan elvyttämässä.
¤ Raili Kuusjärvi kertoi hautausmaatoimikunnan suunnitelmista luopua hautojen
ainaishoidoista
¤ Mirka Kovalainen totesi, että sivulla 128 on vuosilukuvirheet suhteellisten vaalien
vaalilautakunnan ja kirkkoneuvoston kohdalla
¤ Talousjohtaja totesi kysyttäessä, että uutta seurakuntakeskusta varten säästetyt varat
750.000 € ovat määräaikaistalletuksissa.
Esitys hyväksyttiin seuraavilla tarkennuksilla:
-

liitteen 1 c liite 2 poistetaan valtuuston liitteistä

KESKUSTELUASIAT
Kv 23
Keskusteltiin Leena Jäntin aloitteesta uuden seurakuntakeskuksen ulkoisista
tunnuksista.
Ilkka Seppälä toi esiin kirkkoneuvoston tekemän muutoksen lähetysmäärärahojen
jakoperusteiden ohjeistukseen.
Tuija Reinikainen toi esiin sen, että valtuutetuille on tarpeellista saada enemmän
perehdytystä kirkon asioihin.
ILMOITUSASIAT
Kv 24
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen seuraavaa:

1) Kirkkoneuvoston käsittely( §§ 95 ja 119): TUUSULAN JA JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTIEN IT‐
RATKAISU
Kn 95
Kehä‐IT puretaan 30.6.2012 mennessä. Kehä‐IT johtokunta esitti toiveen, että
kaikkien Kehä‐IT:n seurakuntatalouksien osalta tuleva IT‐ratkaisu tulisi olla tehtynä
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31.3.2012 mennessä. Järvenpään ja Tuusulan seurakuntia lukuun ottamatta kaikkien
muiden seurakuntatalouksien IT‐alueratkaisut ovat selvillä.
Järvenpään ja Tuusulan osalta aluksi neuvoteltiin vastaanottavien IT‐alueiden
tietohallintopäälliköiden esityksestä vaihtoehdosta, jonka mukaan Vantaan
seurakuntayhtymän tietohallinto olisi ottanut hoitaakseen Nurmijärven seurakunnan
ja Tuusulan rovastikunnan seurakuntien IT‐asiat. Vantaan srky lupasi aluksi näin
menetellä mutta myöhemmin perui asian Tuusulan rovastikunnan osalta. Tämän
jälkeen vielä he avasivat sopimustien Keravan seurakunnalle.
Seuraavaksi käännyttiin neuvotteluissa Tampereen IT‐alueen ja tietohallintopäällikkö
Jukka Nyrhisen puoleen. Tampereen IT‐alueen johtokunta ja neuvottelukunta
päättivät kuultuaan kaikkia seurakuntia neuvottelukunnassa, että eivät ota
Järvenpään ja Tuusulan seurakuntia, ennen kuin muut vaihtoehdot on tutkittu. Muita
vaihtoehtoja oli heidän mielestään ensisijaisesti Vantaan kanssa tehtävä yhteistyö.
Tampereen kanssa käytiin uudelleen neuvotteluja 16.3.2012. Tampereen IT‐alueen
suhtautuminen Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien ottamisesta heidän IT‐alueelle
jäi odottamaan tietohallintopäälliköiden 29.‐30.3.2012 kokouksen linjauksia, jonka
jälkeen luonnollisesti Tampereen IT‐alueen johtokunta ja neuvottelukunta käsittelevät
vielä asiaa . Myös Seinäjoen IT‐alueeseen oltiin alustavasti yhteydessä siten, että
alueellemme tulisi sivutoimipisteratkaisu.
Kun neuvottelut kirkon IT‐alueiden kanssa ovat osoittautuneet toistaiseksi
hedelmättömiksi, haluttiin selvittää onko IT‐palveluiden ostaminen yksityiseltä ja
oman pienen IT‐alueen perustaminen mahdollista. Asiassa oltiin yhteydessä
kirkkohallituksen tietohallintojohtajaan Aimo Karjalaiseen, joka toi vastauksessaan
esille, että seurakunnat voivat käyttää ostopalveluja it‐asioidensa järjestämisessä.
Hänen mukaansa ”Ostopalveluna järjestetään nykyisin jo hyvin yleisesti mm. serverit,
tietoliikenneverkot ja sovellusvuokraus. Ostopalveluna hallitaan näiden koko
elinkaaren aikaiset työt: perusasentaminen, ohjelmien asentaminen,
tietoturvapäivitykset, käytön valvonta ja proaktiivinen korjaustoiminta, jos
valvonnassa havaitaan tulossa olevia vikatilanteita. Lisäksi ovat yllättäen tulleiden
vikatilanteiden korjaus, käytön tuki vähintäänkin ostajatahon pääkäyttäjätasoisille
henkilöille tai ostajatahon it‐henkilöille.
Työasemien hallinnan ja mikrotuen/lähituen järjestämisen osalta tilanne on
kirjavampi. Jotkut ovat ulkoistaneet senkin, mutta jotkut ovat sitä mieltä, että näiden
asioiden ulkoistus johtaa huonoon laatuun. Tämä ulkoistus onnistuu sitä paremmin,
mitä vakioidumpia ovat käyttäjien laitteet ja niiden ohjelmat. Mutta mitä enemmän
on kirjavuutta, sitä työläämpi asia on palveluntarjoajalle ja/tai palveluntarjoajan
kulloinkin vuorossa oleva tukihenkilö ei tiedä jokaista erikoisuutta. Esimerkiksi Kirkon
Ulkomaanapu on ulkoistanut suuren osan it‐palveluistaan.”
Tämän ulkoistuksen mahdollistavan tiedon jälkeen käynnistettiin neuvottelut DataPro
Oy:n kanssa, jonka kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä Tuusulan että Järvenpään
seurakunnalla on monivuotinen hyvä kokemus. Myös Kehä‐IT:n osalta he tulivat
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auttamaan tulostusongelmien ym. asioiden hoidossa ja toimivat merkittävänä
kumppanina. DataPron kanssa neuvottelut (Järvenpäästä talousjohtaja Hietala,
Tuusulasta Kn:n vpj Markku Yli‐Perttula ja talousjohtaja Arvinen‐Lindroos) sujuivat
nopeasti ja myönteisessä hengessä. Neuvotteluissa hahmoteltiin oman IT‐alueen
perustamista Tuusulan ja Järvenpään seurakunnalle. IT‐alueen nimeksi Markku Yli‐
Perttula esitti Järvi‐Dataa. Järvi‐Datan toiminta perustuisi Data‐Pro Oy:ltä ostettaviin
palveluihin ja seurakunnissa oleviin IT‐asiantuntijoihin.
IT‐alueen johto organisoitaisiin niin, että toiminnallisessa johdossa olisi Järvenpään
seurakunnan talousjohtaja, jonka palkkakuluista esim. 10 % ohjattaisiin IT‐alueelle.
Lisäksi olisi pieni johtoryhmä tai neuvottelukunta, joka koostuisi esim. seurakuntien
nimeämästä yhdestä tai kahdesta henkilöstä ja Järvenpään seurakunnan
talousjohtajasta. Järvenpään seurakunta toimisi isäntäseurakuntana. Kustannukset
jaettaisiin joko työasemien tai väestömäärien mukaan. Seurakunnille jyvitettäisiin
suoraan niiden osuus tietoliikennekuluista ja lisensseitä tai seurakunnat vastaisivat
niistä suoraan. Kehä‐IT:n monimutkaiseen laskentaan ei enää ole syytä palata.
Muutoinkin Kehä‐IT:n kokomuksista otetaan oppia ja pidetään organisaatio,
järjestelyt ja laskutukset mahdollisimman yksinkertaisina.
Kn 119

Kirkkoneuvosto hyväksyi Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien yhteistyösopimuksen
ja nimesi yhteistyösopimuksen mukanaan neuvottelukuntaan seuraavat: Markku Yli‐
Perttula ja talousjohtaja S‐L Arvinen‐Lindroos ja heidän varalleen Ilkka Ertimo ja
taloussihteeri Tuija Kantanen sekä hyväksyi sen, että Järvenpään seurakunta tekee
Järvi‐Data:n isäntäseurakuntana palvelusopimuksen DataPro Palvelut Oy:n kanssa
Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi omalta osaltaan samat asiat
15.5.2012, jolloin Järvi‐Data voidaan katsoa syntyneeksi.
2)
3)

Verotilitys 1‐5/2012 (LIITE 2)
Kirkkovaltuuston päätös myydä maata Envalli‐tilalta Tuusulan Seudun Vesilaitokselle
on vahvistettu kirkkohallituksessa

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

VALTUUSTOALOITTEET
Kv 25
1/12 Ilkka Seppälän aloite : hallintosihteerin viran perustaminen (LIITE 3)

SEURAAVAT KOKOUKSET
Kv 26
Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset ovat 5.6., 4.9., 9.10., 6.11. ja 4.12.
Kirkkotuvalla.
Kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset ovat 25.9. Rusutjärven leirikodissa ja 18.12.
Kellokoskella
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KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kv 27
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21:00. Kirkkovaltuusto
veisasi suvivirren.

