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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 01/2012
aika

Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 – 19.20

paikka

Paijalan kappelin muistosali

jäsenet

Ulla Rosenqvist
Markku Yli-Perttula
Kaisa Aitlahti
Raili Kuusjärvi
Pekka Latva-Pukkila
Lassi Lemmelä
Raimo Manneri
Laura Manninen
Tuula Salminen
Anita Salonen
Ilkka Seppälä
Satu Taiveaho

muut osallistujat
Seppo Yli-Antola
Lea Ahonen
Tuula Rasilainen
Sirpa-Leena Arvinen-Lindroos

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
esteellinen viransijaisuuden vuoksi
jäsen
”
”
”
”
”
varajäsen
jäsen
”

kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poissa klo 19kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
johtava tiedottaja
talousjohtaja

asiat §§ 1-26
_________________________________________________________________________
Ulla Rosenqvist
Sirpa-Leena Arvinen-Lindroos
puheenjohtaja
sihteeri

pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 17.01.2012

__________________________________________________________________________
Satu Taiveaho
Raili Kuusjärvi
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KOKOUKSEN AVAUS
Kn 1
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 18.00 ja piti alkuhartauden, Mark.1:14-15
Kirkkoneuvosto veisaa virren 340.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kn 2
Kokouskutsu liitteineen on postitettu ti 10.01.2012
Kirkkoneuvoston ohjesääntö:
4§
Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa
varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto voi
myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman. Kirkkoneuvosto on lisäksi
kutsuttava koolle, kun vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää
ilmoittamansa asian käsittelyä varten.(KJ 9:1, 1-2)
5§
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on
liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. (KJ 9:2,2)
Puheenjohtajan
esitys
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Kn 3
Puheenjohtajan
esitys
Valitaan pöytäkirjan 01/12 tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Satu Taiveaho ja Raili
Kuusjärvi
. Päätös

Esitys hyväksyttiin.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kn 4
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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ESPOON HIIPPAKUNNAN HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN
VAALI/ HIIPPAKUNNALLISET VAALIT HELMIKUUSSA 2012
Kn 5
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa
kokouksessaan 13.2.2012

Päätös

1

kirkkolain 20 luvun 2-6a §§:ssä sekä kirkon vaalijärjestyksen 4 luvussa
säädetyllä tavalla kirkolliskokousedustajien vaalin

2

kirkkolain 17b luvun 2 §:ssä sekä kirkon vaalijärjestyksen 4 luvussa
säädetyllä tavalla hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalin

Esitys hyväksyttiin.

KIRKOLLISKOKOUKSEN MAALLIKKOEDUSTAJIEN VAALI/ HIIPPAKUNNALLISET
VAALIT HELMIKUUSSA 2012
Kn 6
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto toimittaa
kokouksessaan 13.2.2012

Päätös

1

kirkkolain 20 luvun 2-6a §§:ssä sekä kirkon vaalijärjestyksen 4 luvussa
säädetyllä tavalla kirkolliskokousedustajien vaalin

2

kirkkolain 17b luvun 2 §:ssä sekä kirkon vaalijärjestyksen 4 luvussa
säädetyllä tavalla hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalin

Esitys hyväksyttiin.

MAANVUOKRASOPIMUS TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN
KANSSA
Kn 7
Tuusulan seurakunnalla on ollut maanvuokrasopimukset Tuusulan seudun vesilaitos
kuntayhtymän kanssa Rusutjärven kylässä sijaitsevasta Envalli-tilasta (Rno:t 3:22 ja
3:23) rajatuista alueista:
1998-2003
ajalta;

0,8 ha,150.000 mk + alv 22% kertasuorituksena vuokra-
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¤ vuokrauksen tarkoituksena oli se, että vesilaitoksella oli oikeus ottaa vuokra-alueelta
tarvitsemansa sora enintään tasoon +61.00 asti täyttääkseen viereisellä tilalla
(Palaneenmäki R:no 14:13) olevan pohjavesilammikon
2000-2005

1,7ha,20.000 mk/v (tarkistettu elinkustannusindeksillä
= n. 3400€/vuosi)
¤ vuokrauksen tarkoituksena oli pohjavesikaivojen ja imeytysalueiden rakentaminen
2005 -toistaiseksi
1,7ha 3900 €/v (tarkistettu elinkustannusindeksillä)
¤ vuokrauksen tarkoituksena oli pohjavesikaivojen ja imeytysalueiden rakentaminen
(LIITE 1a)
Vesilaitoksen kanssa on neuvoteltu uusi sopimus, jonka tarkoituksena on
vesilaitostoimintaan kuuluva vedenottokaivojen aidattu lähialue (LIITE 1b)
Vesilaitos on tahollaan kyseisen sopimuksen jo hyväksynyt.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto

Päätös

1

käy yleiskeskustelun uudesta vuokrasopimuksesta

2

merkitsee tiedokseen metsänhoitoyhdistyksen antaman lausunnon
vesilaitoksen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista Tuusulan
seurakunnan tilalle Ämmänhaudanmäki R:no 3:22; lausunto on
pyydetty, koska edellisessä vuokrasopimuksessa on asiaa koskeva ehto
(LIITE 1c)

3

hyväksyy liitteen 1b mukaisen vuokrasopimuksen liitteineen

Esitys hyväksyttiin.

TUUSULAN SEURAKUNTAKESKUKSEN URKUJEN MYYNTI
Kn 8
_____________________________
Kn 257
(08.12.2011)
Musiikkityön työalavastaavan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää, että Tuusulan seurakuntakeskuksen urut laitetaan myyntiin
seuraavalla ilmoituksella ja lisätiedoilla:
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Urut myynnissä
Tuusulan seurakuntakeskuksen 10 äänikertaiset Veikko Virtasen urkutehtaan v. 1968
rakentamat mekaaniset urut myydään srk-keskuksen purkutyön takia. Urut ovat
kuluneet mutta soittokunnossa. Ne on huollettu vuosittain. Uruista saa korjaamalla
hyvän soittimen srk-saliin tai pieneen kirkkoon.
Urut myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset mennessä osoitteeseen Tuusulan
seurakunta Taloustoimisto PL 53, 04301 Tuusula. Ostaja sitoutuu huolehtimaan
urkujen purkamisesta ja poiskuljettamisesta mennessä. Seurakunta pidättää itsellään
oikeuden olla hyväksymättä tarjousta.
Tiedustelut kanttori Erja Hartala 040-7789 775 erja.hartala@evl.fi.
Kuvia sekä lisätietoja uruista Tuusulan seurakunnan nettisivuilla
www.tuusulanseurakunta.fi
Nettisivulle:
Tietoa uruista Asko Rautioahon kirjasta Suomen urut 2006
Tuusulan seurakuntakeskus (aluksi ’Hyrylän srk-talo’ rak. 1967, arkkitehdit Kimmo
Mikkola&Juhani Pallasmaa. Laaj. 1981
1968 Veikko Virtanen (Puusepänliike J.N.Virtanen) opus 36 10/II
I gedackt 8’, principal 4’∆ , waldflöte 2’, mixtur 3x, II/I
II< gemshorn 8’, rohrflöte 4’, spitzkvinta 11/3’, cymbel 1x1/4, regal 8’
P subbass 16’∆, I/P, II/P
Sormioäänikerrat yhteislaatikolla. Paisutuskaappina pillirivien välissä oleva ns.
liukuseinäkaappi (ensi kerran). Dispositio Jouko Linjama+Veikko Virtanen, julkisivu:
Veikko Virtanen, äänitys: Leo Werbanschitz+Veikko Virtanen. Lt 15.6.1968 Asko
Rautioaho
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
_______________________________
Kn 8
Seurakuntaan on tullut esityslistan lähettämiseen mennessä kolme tarjousta.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1
käy yleiskeskustelun saaduista tarjouksista musiikkityön työalavastaavan
tekemän yhteenvedon pohjalta (LIITE 2)
2
päättää myydä Tuusulan seurakuntakeskuksen urut Hämeenlinnan
Rauhanyhdistyksen soitintyöryhmälle hintaan 4.150 €
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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KIRKON HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSOPIMUS
Kn 9
Kirkon henkilöstö kehittämissopimus on osin voimassa virka- ja työehtosopimuksena
ja osin suositussopimuksena. (LIITE 3)
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkon henkilöstön kehittämissopimus
on Tuusulan seurakuntaa sitova.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

TUUSULAN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
Kn 10
Yhteistyötoimikunta on valmistellut Tuusulan seurakunnan henkilöstön
kehittämissuunnitelman, joka on kahdesti ollut myös työalavastaavien kokouksen
käsiteltävänä ja lausunnolla.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy Tuusulan seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelman
(LIITE 4)
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

SAAMISTEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTA
Kn 11
Taloussihteerin
esitys
Kirkkoneuvosto päättää poistaa seurakunnan kirjanpidosta taseeseen merkittyjä
saamisia seuraavan luettelon mukaisesti:
Saamisia vuosilta 2009, 2010 ja 2011 on jäänyt kirjanpitoon seuraavasti.
2009
Rusutjärven leirikodin salivuokra
99,99
Lähetetty useita kirjeitä ja kehoituksia, kirjeet palautuvat ja henkilöön ei saada
yhteyttä, ei ole laitettu perintään
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2010
Virkatodistuksia 7 kpl á 4,50 €, yhteensä
31,50
Lähetetty kaikille 3 kehoitusta, ei ole laitettu perintään
2011
Virkatodistuksia 7 kpl á 4,50 €, yhteensä
31,50
Lähetetty kaikille 3 kehoitusta, ei ole laitettu perintään
Päiväkerhon kausimaksu Lahela
OK Perinnästä tullut luottotappiotodistus

10,00

Iltapäiväkerhon kk-maksu, toukokuu
OK Perinnästä tullut luottotappiotodistus

30,00

Nuorten leiri 7.-8.1.2011
30,00
Laskusta lähetetty 3 kehoitusta, johtava nuorisotyönohjaaja Arto Kantola on ollut
yhteydessä äitiin useaan otteeseen = mahdollisuutta maksuvapautukseen tarjottu,
äiti ei ole reagoinut, laskua ei voi laittaa perintään koska lasku tehty nuoren nimellä
KAIKKI YHTEENSÄ:

Päätös

232,99

Esitys hyväksyttiin.

JOHTOSÄÄNTÖJEN JA TOIMENKUVIEN PÄIVITTÄMINEN
Kn 12
Seurakuntakeskuksen toimintojen hajauttaminen muihin työpisteisiin merkitsee
muutoksia kiinteistötoimen henkilökunnan johtosääntöihin ja toimenkuviin.
Tarkistusten yhteydessä on muutoinkin päivitetty kyseisiä sääntöjä.
Kiinteistötoimikunta käsittelee sääntöjä kokouksessaan 12.1.2012 ja sen kannanotot
tuodaan kirkkoneuvoston käsittelyssä huomioon otettaviksi.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1

kuulee kiinteistötoimikunnan kokouksessaan 12.1.2012 tekemät kannanotot:

2

Kiinteistötoimikunta teki
seuraavat tarkennukset:
¤ huoltomiehen johtosäännön tehtäväluettelon kohta 4 koskee vain kiinteistö- ja
hautaustoimen yhteistä huoltomiestä
¤ esityslistan liitteenä oleva kiinteistönhoitajan johtosääntö on vanha versio ja
kirkkoneuvostolle esitellään kiinteistöpäällikön laatima päivitetty sääntö
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ja esityksen, jonka mukaan kirkkovaltuusto käsittelee johtosäännöt ja toimenkuvat
vain silloin, kun kyseessä on uusi virka tai tehtävä.
3

päättää seuraavien johtosääntöjen ja toimenkuvien esittämisestä kirkkovaltuuston
hyväksyttäviksi:
¤ kiinteistötoimikunta
¤ kiinteistöpäällikkö
¤ ylipuutarhuri
¤ huoltomies
¤ rakennusammattimies
¤ erityisammattimies
¤ seurakuntamestari
¤ kiinteistönhoitaja
¤ suntio
¤ siivooja
¤ kiinteistötyöntekijä
(LIITE 5)

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

HUOLTOMIEHEN VALINTA
Kn 13
Vuoden 2012 suunnitelmaan on hyväksytty määräraha huoltomiehelle, jonka tehtävänä
on työskennellä sekä kiinteistö- että hautaustoimessa.
Määräaikaaan mennessä hakemuksia tuli 31 kpl ja haastatteluun on kutsuttu seuraavat:
¤ Askolin Hannu
¤ Huhti Pasi
¤ Juvonen Ari (perui tulonsa)
¤ Nieminen Toni
¤ Stenfors Toni
¤ Ylimutka Jouni
(LIITE 6)
Haastattelun ovat suorittaneet hautausmaatoimikunnan puheenjohtaja Raili Kuusjärvi,
ylipuutarhuri Markku Blom, kiinteistöpäällikön sijaisena erityisammattimies Esa
Ohvo ja talousjohtaja Sirpa-Leena Arvinen-Lindroos.
__________________________
Kiint.tmk § 4
(12.01.2012)

Haastatteluihin jäivät saapumatta Ari Juvonen (oli saanut toisen työpaikan) ja Toni Stenfors (ei
tietoa, oliko ilmoittanut esteen kiinteistöpäällikölle)
Haastattelun ovat suorittaneet 9. ja 10.01.2012 hautausmaatoimikunnan puheenjohtaja Raili
Kuusjärvi, ylipuutarhuri Markku Blom, kiinteistöpäällikön sijaisena erityisammattimies Esa
Ohvo ja talousjohtaja Sirpa-Leena Arvinen-Lindroos.
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Haastatteluryhmä oli yksimielinen siitä, että huoltomiehen tehtävään tulisi nimetä Toni
Nieminen ja hänen kieltäytymisensä varalle Hannu Askolin.
Talousjohtajan
esitys
Kiinteistötoimikunta
1

kuulee selonteon haastatteluista ja haastatteluryhmän kannanoton

2

toteaa lausuntonaan kirkkoneuvostolle yhtyvänsä haastatteluryhmän
näkemykseen

Päätös
Esitys hyväksyttiin
_____________________________
Kn 13

Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1

kuulee selonteon haastatteluista ja haastatteluryhmän kannanoton

2

valitsee huoltomiehen tehtävään Toni Niemisen

3
4

Päätös

päättää, että koeaika on 2 kk

Esitys hyväksyttiin.

LAUSUNTO KOY TUUSULAN VIRASTO JA SEURAKUNTAKESKUKSEN
ARKKITEHTUURIKILPAILUN TULOKSISTA
Kn 14
Tuusulan virasto- ja seurakuntakeskuksen arkkitehtuurikilpailun palkintolautakunta on valinnut
kilpailun voittajaksi kilpailutyön ”Tammi”, jonka suunnittelija on Arkkitehdit M3 Oulusta.
Kiinteistöyhtiön hallitus on pyytänyt kiinteistöyhtiön omistajilta, Tuusulan seurakunnalta ja
Tuusulan kunnalta lausunnot kilpailun tuloksesta 15.2.2012 mennessä. (LIITE 7)
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1

kuulee palkintolautakunnan puheenjohtajan Raimo Mannerin selostuksen
arkkitehtuurikilpailusta ja kilpailun tuloksista
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2

hyväksyy omalta osaltaan arkkitehtuurikilpailun ja sen tuloksen jatkotyön
pohjaksi

3

esittää, että jatkosuunnittelussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota
seurakuntasalin ja siihen liittyvien tilojen toimivuuden ja muunnettavuuden
suunnitteluun, salin akustiikan toimivuuteen ja sakraalin luonteen esille
saatavuuteen sekä räystäsrakenteisiin

4

toteaa kantanaan, että seurakunnan tilat tulee kilpailuluonnoksesta poiketen
toteuttaa ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen sekä kunnan tilat kolmanteen ja
neljänteen kerrokseen

5 esittää lausunnon kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

RAKENNUTTAMISEN OHJAUSRYHMÄ
Kn 15
Koy Tuusulan virasto- ja seurakuntakeskuksen hallitus
¤ on päättänyt nimetä rakennuttamisen ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Raimo
Manneri, Tuula Salminen, Markku Yli-Perttula, Sauli Stolt
¤ esittää, että Tuusulan seurakunta nimeää edustajakseen kiinteistöpäällikkö Heikki
Nisulan sekä että Tuusulan kunta nimeää edustajaksi tekninen johtaja Jyrki Kaijan.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto nimeää uuden virasto- ja seurakuntakeskuksen rakennuttamisen
ohjausryhmään kiinteistöpäällikkö Heikki Nisulan ja kirkkoherra Ulla Rosenqvistin
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

MÄÄRÄAIKAISEN LASTENOHJAAJAN PALKKAAMINEN LAPSITYÖHÖN
Kn 16
Terttu Häyrysen jäädessä eläkkeelle lastenohjaajan tehtävästä on tullut tarve palkata
kevääksi sijainen lapsityöhön. Tehtävänkuvaan sisältyy sekä päiväkerho että
perhekerhotyötä omissa ryhmissä sekä kiertävänä sijaisena toimiminen koko Tuusulan
alueella.
Tehtävään on lupautunut Jonna Toivonen.
Johtavan lapsityönohjaajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. toteaa sijaistarpeen lapsityössä
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2. palkkaa Jonna Toivosen sijaiseksi lapsityöhön ajalle 1.1. – 15.7.2012
3. toteaa, että tehtävän vaativuusryhmä on 401
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

OPPISOPIMUSTYÖPAIKKA–ANOMUS
Kn 17
Anne Lähteenmäki Jokelasta hakee oppisopimustyöpaikkaa seurakunnan lapsityöstä
siten, että työsuhde alkaisi toimintakauden alusta elokuussa 2012.
Oppisopimuksella suoritettavan tutkinnon edellytyksenä on, että opiskelijalla on
työpaikka, jossa työssä oppiminen tapahtuu. Työnantaja nimeää työpaikkaohjaajan.
Työsuhde solmitaan oppisopimuksen keston ajaksi, n. 2,5 vuodeksi. Seurakuntaopisto
maksaa työnantajalle koulutuskorvauksen. Oppisopimuksessa olevan lastenohjaajan
palkka määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen liitteen 10 mukaan.
Anne Lähteenmäki on hyväksytty opiskelemaan lapsi- ja perhetyön perustutkintoa
Järvenpään Seurakuntaopistoon. Opiskelu alkaa elokuussa 2012.
Jokelassa on syksyllä 2012 työntekijän vajaus yhden työntekijän jäädessä eläkkeelle
kesän aikana.
Johtavan lapsityönohjaajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. toteaa työntekijätarpeen Jokelassa
2. hyväksyy oppisopimustyösuhteen 6.8.2012 alkaen.
3. määrittelee oppisopimuspaikaksi Jokelan kirkon päiväkerhot ja perhekerhot
4. nimeää työpaikkaohjaajaksi lastenohjaaja Marjaana Rantasen
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

RIINA NISSISEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS
Kn 18
Riina Nissinen on jättänyt seuraavan anomuksen: ”Anon sivutoimilupaa toimiakseni
osa-aikaisena (n.5-6h/vko) verkkokouluttajana Koulutuskeskus Agricolassa,
Kirkkohallituksen HTV-koulutuksissa, seurakunnissa ja oppilaitoksissa (esim.
Seurakuntaopisto) vuoden 2012 ajan. Koulutustehtävät ovat jatkumoa Hengellinen
Elämä Verkossa- hankkeen verkkokeskustelijan työlle, jota tein 50% vuoden 2011
ajan”.
Osa verkkokouluttajan työstä tapahtuu työpaikalta käsin verkon välityksellä,
satunnaiset koulutukset esim. joissakin yllämainituissa paikoissa. Lupautuminen
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kouluttamaan keskustellaan aina erikseen esimiehen kanssa oman perustehtävän
työtilanne huomioiden.
Johtavan lapsityönohjaajan
esitys
Kirkkoneuvosto myöntää Riina Nissiselle sivutoimiluvan verkkokouluttajana
toimimiselle yllämainituin edellytyksin.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

TOIMISTOSIHTEERI JARNO LÄÄPERIN IRTISANOUTUMINEN
Kn 19
Toimistosihteeri Jarno Lääperi irtisanoutui toimistosihteerin virasta 26.12.1011 ja
virkasuhde päättyy irtisanoutumisajan jälkeen 27.1.2012.
Taloussihteerin
esitys
Kirkkoneuvosto
1
2

myöntää Jarno Lääperille eron toimistosihteerin virasta 27.1.2012 alkaen
toteaa, että Jarno Lääperi on ollut vuorotteluvapaalla 1.1.2011–25.12.2011 ja
toimistosihteerin tehtäviä on ko. ajan hoitanut vs. toimistosihteeri, nyk. IT-sihteeri
3 päättää, että toimistosihteerin virkaa ei toistaiseksi täytetä
4 toteaa, että toimistosihteerin tehtävät jaetaan taloustoimiston henkilökunnan
kesken ja mahdollisiin erilliskorvauksiin palataan tehtävänjaon valmistuttua

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

VIRKAVAPAUSANOMUS/SUNTIO MERVI KARI
Kn 20
Suntio Mervi Kari on lähettänyt kirkkoneuvostolle seuraavan kirjeen:
”Minä Mervi Kari anon virkavapautta suntion virasta 12.3–10.9. 2012 väliselle ajalle
työskennelläkseni Keravan seurakunnassa kiinteistötyöntekijän tehtävässä.”
Kiinteistöpäällikön
esitys
Kirkkoneuvosto myöntää suntio Mervi Karille virkavapautta anomuksen mukaisesti
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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TUUSULAN SEURAKUNNAN III KAPPALAISEN VAALI
Kn 21
__________________
Kn 195
( 13.09.2011)

Tuomiokapituli on 16.6.2011 pitämässään istunnossa päättänyt tiedustella Tuusulan
seurakunnan kirkkoneuvoston näkemystä Tuusulan seurakunnan III kappalaisen viran
tehtävistä ja erityistä tarpeista ennen viran haettavaksi julistamista.
Puheenjohtajan
esitys
Tuusulan seurakunnan lausunto III kappalaisen viran tehtävistä ja erityistarpeista on
seuraava:
Tuusulan seurakunnan aikuistyö on jaettu työikäisten ja nuorten aikuisten parissa
tehtävään työhön sekä miestyöhön. Seurakunta etsii aikuistyöhön työalavastaavaksi,
pappia, jolla on kykyä kehittää, uudistaa ja organisoida työalaansa.
Häneltä vaaditaan hyvää yhteistyötaitoa. Hänen tulee kyetä yhteistyöhön työalansa
pappien, maallikoista koostuvan työalaryhmän, työalojen, alueneuvostojen,
seurakunnan alueella toimivien herätysliikkeiden ja kristillisten järjestöjen kanssa.
Seurakunta etsii pappia, jolla on kokemusta aikuistyöstä seurakunnassa, koulutusta
alalta tai intoa ja halua sitoutua sen hankkimiseen.
Päätös

Esitys hyväksyttiin

_________________
Kn 196
(13.09.2011)

Tuomiokapituli on istunnossaan 16.6. myöntänyt Petri Kauhaselle omasta
anomuksesta eron Tuusulan seurakunnan III kappalaisen virasta 31.5. alkaen.
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli julistaa Tuusulan seurakunnan III kappalaisen
viran haettavaksi.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto

1)

toteaa, että Tuusulan seurakunnan III kappalaisen virka tulee haettavaksi
16.9.2011. Hakuaika on 30 päivää ja päättyy 15.10.2011.

2)

toteaa, että tuomiokapituli toteaa hakijoiden kelpoisuudet kokouksessaan
27.10, jonka jälkeen on 30 päivän valitusaika, joka alkaa hakijoiden
saadessa tiedon kelpoisuudestaan postitse
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Päätös

3)

toteaa, että valitusajan päätyttyä tuomiokapituli lähettää lausunnon ja
pätevien hakijoiden hakemukset seurakuntaan

4)

toteaa, että seurakunta laittaa ilmoituksen avoinna olevasta III
kappalaisen virasta nettiin kirkon sivulle Avonaiset virat 16.9. ja
Kotimaa-lehteen to 22.9.2011.

5)

nimeää työryhmän, jonka tehtävänä on tehdä kirkkoneuvostolle esitys
niistä hakijoista, joista kirkkovaltuusto valitsee III kappalaisen.

6)

päättää, että työryhmään kuuluvat kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
puheenjohtajat, kirkkovaltuustoryhmien nimeämät edustajat

7)

toteaa, että kirkkoherraa kutsuu valintaryhmän paikalle, kun valitusajat
ovat menneet ja tiedot hakijoista ovat tulleet seurakuntaan.

Esitys hyväksyttiin

_______________________

Kn 21
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1.
2.

3.

toteaa, että tuomiokapituli on todennut kaikki III kappalaisen
virkaa hakeneet kelpoisiksi
toteaa, että haastatteluryhmä ( Tuula Salminen, Raili Kuusjärvi, Kaisa
Aitlahti, Seppo-Yli-Antola, Lea Ahonen, Markku Yli-Perttula ja Ulla
Rosenqvist) haastatteli 9.1.2012 Hannu Hiipakan, Lauri Seppäsen,
Jouni Vasikaisen ja Maria Kiviniemen.
esittää haastattelun, nuorten aikuisten parissa tehdyn pitkän
työkokemuksen ja esimieskokemuksen perusteella
kirkkovaltuustolle, että III kappalaisen virkaan valitaan Lauri
Seppänen

(LIITE 8)
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

TUUSULAN SEURAKUNNAN EDUSTAJA MÄNTSÄLÄN SEURAKUNNAN
KEHITYSVAMMATYÖN JOHTOKUNTAAN
Kn 22
Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan jäsenten kaksivuotiskausi
päättyi vuonna 2011. Johtokunnan jäsenet valitaan sopijaseurakunnista valintavuoron
mukaisessa järjestyksessä. Kaudeksi 2012–2013 varsinaisten jäsenen ja hänelle
varajäsenen valitsevat Pohjan, Vihdin, Hangon, Keravan, Nurmijärven, Tuusulan,
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Hyvinkään, Porvoon, Pornaisen ja Mäntsälä seurakunnat. Valinnan suorittaa
kirkkovaltuusto.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Tuusulan seurakunnan edustajaksi
Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokuntaan kaudelle 2012–2013 valitaan
jäseneksi Leena Östman ja varajäseneksi Tiina Penttilä.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

KESKUSTELUASIAT
Kn 23
Seppo Yli-Antola kiitti seurakuntaa huomionosoituksesta merkkipäivänään
22.12.2011 ja kertoi saaneensa seurakuntatyön kultaisen ansiomerkin.
Raimo Manneri kertoi, että tapaninpäivän myrskyn kaatamia puita seurakunnan
alueilla on annettu henkilökunnalle polttopuiksi. Rusutjärven rannalla tuho on ollut
merkittävä ja seurausten hoito on sovittava metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

SEURAAVAT KOKOUKSET
Kn 24
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset ovat to 9.2., to 15.3., 3.4., 8.5. ja 5.6.
Kirkkovaltuuston seuraavat kokoukset ovat ma 13.2. Kellokoskella ja 29.5. Jokelassa
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

ILMOITUSASIAT
Kn 25
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen seuraavaa
1) verotilitys 1-12/2011 (LIITE 9)

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kn 26
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja päätti kokouksen klo 19:20.
Kirkkoneuvosto veisasi virren 555.

