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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 09/2012
aika
paikka

Tiistai 6.11.2012 klo 18.00‐20.35
Kirkkotupa

jäsenet

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

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
esteellinen viransijaisuuden vuoksi
jäsen
”
”
”
”
”
”
”
varajäsen §§ 202 – (18:15‐)
”

kirkkovaltuuston puheenjohtaja §§ 197‐216
18:00‐20:12
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
johtava tiedottaja
talousjohtaja

asiat §§ 197 –

_________________________________________________________________________
Ulla Rosenqvist
Sirpa‐Leena Arvinen‐Lindroos
sihteeri
puheenjohtaja

pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 6.11.2012

__________________________________________________________________________
Tuula Salminen
Pentti Kaasinen
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KOKOUKSEN AVAUS
Kn 197
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja piti alkuhartauden; Ef.4:25‐32.
Kirkkoneuvosto veisasi virren 442.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kn 198
Kokouskutsu liitteineen on postitettu ti 30.10.2012
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 199
Puheenjohtajan
esitys
Valitaan pöytäkirjan 09/12 tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tuula Salminen ja Pentti
Kaasinen
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kn 200
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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JOHTAVAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VALINTA
Kn 201
Hakijoita johtavan nuorisotyönohjaajan virkaan oli kuusi. Valintaryhmä, johon
kuuluivat Markku Yli‐Perttula, Anita Salonen ja Ulla Rosenqvist, päättivät kutsua
haastatteluun heistä viisi Sirja Oinaksen, Janne Honkasen, Tomi Uimosen, Minna
Suhosen ja Juha Pitkän. Hakijoiden hakemukset ja CV:t liitteenä. (LIITE 1, ei julkisuuteen)
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1 valitsee johtavan nuorisotyönohjaajan virkaan Juha Pitkän. Hänellä oli vankin
työkokemus ja paikallistuntemus. Varalle valitaan Sirja Oinas.
2 päättää, että Juha Pitkän virkapaikka on Rusutjärven leirikoti
3 toteaa, että johtavan nuorisotyönohjaajan viran vaativuusryhmä on 503 ja päättää, että
Juha Pitkän tehtäväpalkka on 2.490,01€/KK
4 päättää, että koeaika on 4 kk

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN SEPPELEENLASKIJAT
Kn 202
Itsenäisyyspäivänä Tuusulan kirkossa on juhlajumalanpalvelus klo 10, jonka yhteydessä
Tuusulan kunta ja Tuusulan seurakunta laskevat yhteisseppeleen kirkkopuiston
sankarihaudalle ja nimikirjalle sekä Paijalan hautausmaalle vakaumuksensa puolesta
kaatuneiden muistomerkille ja Terijoen sankarivainajien muistomerkille.
Kellokosken sankaristillä pidetään hartaus klo 10.30 ja seurakunta laskee yhteisseppeleen
kunnan kanssa. Jokelan uurnalehdossa on hartaus klo 9
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa itsenäisyyspäivän seppeleenlaskuun Tuusulan
kirkkopuistoon (2), Paijalan hautausmaalle (2), Kellokosken sankariristille (1) ja Jokelan
uurnalehtoon (1)

Päätös

Kirkkoneuvosto nimesi:
Tuusulan kirkkopuistoon Ulla Rosenqvistin ja Seppo Yli‐Antolan
Paijalan hautausmaalle ”
”
Kellokosken sankariristille Satu Taiveahon ja varalle alueneuvoston edustajan
Jokelan uurnalehtoon Kurt Ratian ja varalle alueneuvoston edustajan
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ESITYS YHTEISEN VARAUSJÄRJESTELMÄN VALITSEMISEKSI TUUSULAN ROVASTIKUNNAN
SEURAKUNTIIN
Kn 203
Tuusulan rovastikuntien puheenjohtajisto nimesi kokouksessaan 28.3.2012 rovastikunnan yhteisen
varausohjelman työryhmän selvittämään rovastikunnan yhteisen varausohjelman mahdollisuutta siten, että
tavoitteena olisi yhteinen varausohjelma. Työryhmään nimettiin kokoonkutsujaksi Vesa Koivisto sekä
jäseniksi Marja‐Leena Rilla, Ari Autio, Kalervo Pöykkö ja Päivi Viljanen.
Varausohjelmakandidaateiksi päätettiin valita Keravalla käytössä olevan Innofactorin Prime, Rauhala‐yhtiön
Labora‐Varaaja (Järvenpäässä on käytössä edeltävä Varaaja) sekä useissa seurakuntatalouksissa käytössä
oleva Katrina.
Ohjelmistojen tarjoajat ovat esitelleet tuotteitaan eri yhteyksissä. Rauhala‐yhtiöt on esitellyt Labora‐
Varaajaa Järvenpäässä 23.11.2011. Katrina piti ohjelman esittelytilaisuuden 15.5.2012 Järvenpään
seurakunnan Kirkonkulmassa. Innofactor esitteli Primeä 30.5.2012 Keravan seurakuntasalissa. Lisäksi
työryhmän jäsenellä Kalervo Pöyköllä on ollut mahdollisuus tutustua kaikkiin kolmeen varausjärjestelmään
demoversioiden avulla. Ari Autio on perehtynyt Katrinaan ja Primeen. Rauhala‐yhtiöt järjesti 19.4.2012
Kalervo Pöykölle etäesittelyn Labora‐Varaajasta. Päivi Viljanen on päässyt tutustumaan myös kyseiseen
ohjelmaan messuesittelyn kautta.
Esittelyjen jälkeen työryhmä laati alkukesän ja –syksyn aikana tarjouspyynnön (Liite 1). Tarjouspyynnössä
asetettiin kolme tarjouksen ratkaisun perustetta.
Kaikilta kolmelta varausohjelman tarjoajalta saatiin tarjoukset määräaikaan mennessä.
Ohjelmistojen toiminta ja selkeys
Ohjelmistojen ominaisuuksia käydään läpi aakkosjärjestyksessä.
Katrinan positiivisena puolena on selkeys. Ohjelma on suunniteltu vahvasti seurakuntien näkökulmasta.
Kaikki tarvittavat tiedot tallennetaan varauksissa yhdelle sivulle, eikä piilossa olevia välilehtiratkaisuja
käytetä. Lisäksi omat varauspohjat erilaisille tilaisuuksille, kuten kaste ja hautajaiset, auttavat varauksen
tekijää tallentamaan oikeat tiedot varaukseen. Katrinassa käyttäjähallinta on myös selkeä. Katrinassa on
mahdollista varata tilaisuuteen eri työntekijöitä rastituksella. Ohjelmassa on mahdollista suunnitella
seurakunnan jumalanpalveluskalenteri. Laskutuksen vienti laskutusohjelmaan tapahtuu manuaalisesti.
Katrinan puutteena on tehdyn varauksen kopiointimahdollisuuden sekä ”vedä ja pudota”‐toiminnon
puuttuminen.
Labora‐Varaaja on kehitetty norjankielisestä kalenteriohjelmistosta. Demo‐versiossa käännöstyöt ovat vielä
osin kesken. Ohjelma on rakenteeltaan yksinkertainen. Ohjelmasta on myös mahdollista viedä
laskutustiedot Statukseen. Labora‐Varaaja toimii vain tietokoneelle asennettuna ohjelmana. Ohjelmaa kyllä
voi asennuksen jälkeen käyttää internetin kautta mistä tahansa, mutta ohjelman asennus rajoittaa samalla
ohjelman käyttöä.
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Innofactorin Prime on rakennettu myös välilehtiratkaisuilla. Prime on monipuolinen ja toimiva ohjelma,
jossa on myös otettu seurakunnat huomioon. Primessä ja Labora‐Varaajassa on ”vedä ja pudota” –toiminto.
Katrinassa ja Primessä on mahdollista jakaa esim. leirille ilmoittautuneet ryhmiin. Labora‐Varaajassa
tällaista ominaisuutta ei ole.
Demoversioissa näkyy ohjelmistojen toimintanopeus. Katrina on selvästi nopeampi. Labora‐Varaaja ja
Prime lataavat tietoja hitaammin.
Tuusulan seurakunnan kannalta Katrinan etuna on yhteensopivuus seurakunnan kotisivutoimittajaksi
valitun Sujuu‐järjestelmän kanssa.
Aikaisempi kokemus palveluntarjoajasta
Kaikki kolme tarjoajaa on koettu hyviksi yhteistyökumppaneiksi. Työryhmän aikaisempi kokemus Katrinasta
on hyvä. Katrinassa käyttäjätuki on toiminut hyvin. Rauhalan järjestämä koulutus Varaajasta Järvenpäässä
ei täyttänyt odotuksia.
Hinta
Hinnat jakautuvat seuraavasti:
Hinnat
Hinnat ilman alv:a.
Katrina
Vuosimaksu rovastikunnalle

Labora‐Varaaja Prime

14 858,60 €

9 600,00 €

8 088,00 €

Tuusulan srk

4 984,27 €

3 408,00 €

2 400,00 €

Keravan srk

5 296,95 €

2 784,00 €*

5 232,00 €

Järvenpään srk

4 577,40 €

3 408,00 €

2 400,00 €

Synkronointi matkapuhelimeen
Hinta rovastikunnalle

Sisältyy
Sisältyy
vuosimaksuun vuosimaksuun

19 524,96 €

Tuusulan srk

7 008,96 €

Keravan srk

6 079,20 €

Järvenpään srk
Asennus/käyttöönotto rovastikunnalle
Tuusulan srk
Keravan srk
Järvenpään srk
Koulutus/päivä

4 983,81 €
2 095,25 €
2 155,06 €
1 933,75 €
672,00 €
+ matkat ja
majoitus

7 050,00 €
2 350,00 €
2 350,00 €
2 350,00 €
900,00 €

6 436,80 €
2 022,00 €
600,00 €
1 308,00 €
600,00 €
1 352,00 €
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Yhteensä vuosikustannus
rovastikunnalle 1. vuosi (ilman
koulutusta)
Alv

19 842,41 €
4 563,75 €

16 650,00 €
3 829,50 €

29 634,96 €
6 816,04 €

24 406,16 €

20 479,50 €

36 451,00 €

* Hintaan ei sisälly diakoniaohjelmistoa.
Prime ei ole hinnoitellut ohjelmaa tarjouspyynnön mukaisesti. Vuosimaksun sijaan tarjouksessa on
kuukausihinta. Lisäksi synkronointi‐ominaisuudesta on mainittu vain käyttäjäkohtainen hinta per kuukausi.
Synkronoinnin hinta on laskettu koko käyttäjämäärälle eli 273 käyttäjälle.
Edellä esitettyjen perusteella yhteisen varausohjelman työryhmä pisteytti ohjelmat seuraavasti:
Pisteytys
Asteikko:1‐5
Katrina Labora‐Varaaja Prime Painotus
Ohjelmistojen toiminta ja selkeys
4
2
3
30%
Aikaisempi kokemus palveluntarjoajasta
4
3
4
40%
3
4
2
30%
Hinta
Yhteensä
3,70
3,00 3,10
Esitys
Keravan tilanne on muuttunut siitä, kun yhteisen varausohjelman työryhmä perustettiin eikä Kerava voi
liittyä suunniteltuun yhteiseen rovastikunnalliseen varausjärjestelmään, jos se on joku muu kuin Prime.
Kerava liittyi Vantaan it‐alueeseen 18.6.2012 ja Kipaan 1.9.2012. Vantaan it‐alueella on
käytössä Prime. Keravan ei ole perusteltua vaihtaa käytössä olevaa toimivaa järjestelmää.
Työryhmän Järvenpään ja Tuusulan edustajat esittävät, että Järvenpään ja Tuusulan seurakunnat
valitsevat yhteiseksi varausjärjestelmäksi Katrina‐ohjelmiston.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

TESTAMENTTISAANTO
Kn 204
Tuusulan seurakunta on saanut 147.850 euron suuruisen testamenttilahjoituksen
lähetystyörahastoksi siten, että rahavarat käytetään 10 vuoden aikana korkotuottoineen
lähetystyöhön. Testamenttilahjoituksen on tehnyt agronomi Irja Nikula, joka kuoli Tuusulassa
8.2.2012 105‐vuotiaana. Seurakunta on saanut rahavarat haltuunsa 8.10.2012.
Puheenjohtajan
esitys
Tuusulan seurakunta ottaa kiitoksella lahjoituksen vastaan ja samalla hyväksyy testamentin
ehdot.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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TUUSULAN SEURAKUNTA 1939–1989
Kn 205
Kirkkoneuvoston jäsen Raimo Manneri on kirjoittanut kirjan Tuusulan seurakunnan vaiheista
vuosina 1939–1989. Teos on jaettu tutustuttavaksi kirkkoneuvoston jäsenille viime
kokouksessa.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää
1
2
3

Päätös

ottaa kiitoksella vastaan Raimo Mannerin teoksen” Tuusulan seurakunta
1939–1989”
että seurakunta kopioi teoksen jaettavaksi seurakunnan luottamushenkilöille
ja työntekijöille
että jakelua laajennetaan tarvittaessa

Esitys hyväksyttiin.

VIRANHALTIJAN VALINTA HALLINTOSIHTEERIN VIRKAAN/HAASTATTELURYHMÄN NIMEÄMINEN
Kn 206
___________________________
Kn 191
(9.10.2012)

Kirkkovaltuusto on perustanut Tuusulan seurakuntaan hallintosihteerin viran
1.1.2013 alkaen. Virka on julistettu haettavaksi ja hakuaika päättyy 26.10.2012.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto nimeää haastatteluryhmään Markku Yli‐Perttulan, Seppo Yli‐Antolan,
Sirpa‐Leena Arvinen‐Lindroosin ja Ulla Rosenqvistin.
Päätös
Esitys hyväksyttiin.
____________________________
Kn 206
Haastatteluun on kutsuttu seuraavat hakijat:
klo 9.20 Minna Huttunen
klo 9.40 Martti Napola
klo 10.00 Laura Natunen
klo 10.20 Hanna‐Mari Nikulainen
klo 10.40
klo 11.00 Maiju Pitkäranta
klo 11.20 Virve Rantanen
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Laura Natunen ilmoitti vetävänsä hakemuksen pois perhesyistä.
Hanna‐Mari Nikulainen ei hyväksyttävän esteen vuoksi saapunut haastatteluun.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1
valitsee hallintosihteerin virkaan Martti Napolan seuraavin perustein:
¤ Hänellä on virkaan soveltuva koulutus sekä kokemusta hallinnon ‐ ja
sihteerin tehtävistä.
¤ Hänellä on seurakuntatyön ja sen hallinnon tuntemusta.
¤ Haastattelutilanteessa hän osoittautui luontevaksi, avoimeksi ja
ammattitaitoiseksi henkilöksi.
2
3

4

päättää, että hallintosihteerin virkapaikka on Tuusulan pappila
päättää, että hallintosihteerin viran vaativuusryhmä on 601
(seurakunnan käytännön mukaisesti tehtäväpalkka on vaativuusryhmän
alarajalla uuden henkilön ollessa kyseessä, ilmaistaan ilman vuosisidonnaista
osuutta ja palkantarkistus voi tapahtua tehtävänhoidon kestettyä noin
vuoden ajan)
päättää, että Martti Napolan koeaika on 4 kk

LIITE 2 : yhteenveto hakijoista (ei julkisuuteen)
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

KOULUTUSSUUNNITELMA 1/2013
Kn 207
________________________________
Yhteistyötmk § 33
(10.10.2012)

Puheenjohtajan
esitys

Koulutussuunnitelma 1/2013 jaetaan kokouksessa.

Päätös
Yhteistyötoimikunta suhtautuu myönteisesti anottuihin koulutuksiin.
______________________________
Kn 207
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto

9

TUUSULAN SEURAKUNTA
kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 9/12
06.11.2012

_______________________________________________________________________________________

1
2
3
4
Päätös

toteaa henkilöstökoulutussuunnitelman 1/2013 kustannuksen olevan
15 883 €
toteaa, että vuoden 2013 henkilöstökoulutusmääräraha on n. 30.000€
merkitsee tiedokseen yhteistyötoimikunnan kannanoton
hyväksyy henkilöstökoulutussuunnitelman 1/2013 (LIITE 3)

Esitys hyväksyttiin.

TOIMINTA‐ JA TALOUSSUUNNITELMA 2013–2015
Kn 208
____________________________
Kn 135
(05.06.2012)

Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1

päättää, että vuoden 2013 suunnitelman laadinnassa toimintamenojen
nousuprosentti verrattuna vuoden 2012 talousarvioon on 2%

2

päättää, että palkkoihin lasketaan vuodelle 2013 2 %:n korotus verrattuna
syksyn 2012 palkkoihin, mikä perustuu tämänhetkisiin tietoihin
sopimusneuvotteluista

3 päättää, että verotuloarvio vuodelle 2013 arvioidaan 5 % korkeammaksi, kuin
vuoden 2012 talousarvion verotuloarvio, joka on pienempi, kuin vuoden 2011
toteutunut verotulo
4

päättää, että taloudellisten tavoitteiden lisäksi työalat määrittelevät myös
tavoitteet, jotka mittaavat työalan laatua, tehokkuutta ja tavoittavuutta

5

toteaa vuosikatetavoitteesta, että vuosille 2014 ja 2015 lasketaan 2 %:n nousuvara
kuluihin/vuosi ja 2 %:n nousuvara verotuloihin/vuosi

5

toteaa, että investointisuunnitelmassa on otettava huomioon uutta
seurakuntakeskusta kehittävän kiinteistöyhtiön asettamat
rahoitusvelvoitteet sen lisäksi, että toimintamenoissa Koy:n kuluihin on
varauduttu 100.000 €:lla/vuosi
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VUODET 2010‐2015
1 000 €

tp

tp

%

2010 2011 v 11‐10
531 457
86

toimintatuotot

ta
2012

%

ta

v 12‐
11

2013

%
v 13‐
12

424

93

432

102

toimintakulut

‐6899 ‐7049

102

‐7188

102

‐7332

102

TOIMINTAKATE
verotulot
verotuskustannukset
keskusrahastomaksu
rahoitustuotot ja ‐kulut

‐6368 ‐6592
7120 8033
‐143 ‐143
‐426 ‐421
‐15
0

104
113
100
99
0

‐6764
7944
‐145
‐440
4

103
99
101
105

‐6899
8350
‐148
‐449
4

102
105
102
102
102

VUOSIKATE

168

877

599

ta

ta

2014

2015

445
454
‐
7552 ‐7703
‐
7106 ‐7248
8601 8773
‐152 ‐155
‐462 ‐472
4
4

858

884

902

Yllä oleva käyttötalouden 3‐vuotissuunnitelma pohjautuu seuraaville olettamuksille:
¤ toimintatuottojen nykyinen taso säilytetään
¤ toimintakulujen nousu‐% vuodessa on 2
Seurakuntakeskuksen nettokulu ilman henkilöstökuluja on ollut vuonna 2011
144.000€.
Riihikallion uuden toimintakeskuksen vuokrakulut lapsityön
ja diakoniatyön osalta ovat arviolta 36.000€/v (12€/m2), ja muiden Riihikal‐
lion tilojen käyttökorvaukset arviolta 20.000€/v.
On oletettavaa, että seurakuntakeskuksen ylläpidosta säästyvät varat
kattavat Riihikallion vuokrakulut sekä evakkotilojen kohoavat käyttökustan‐
nukset.
¤ toimintakulut sisältävät 100.000€ uuden seurakuntakeskuksen Koy:n kuluihin
¤ verotulot on arvioitu vuoden 2012 budjetissa vuoden 2011 toteumaa pienemmiksi.
ValmiLaskelmassa oletetaan, että verotulojen nousu vuonna 2012 on 5% ja edelleen
vuodelle 2013 2% sekä samoin 2%/vuosi 2014 ja
2015
Jos korjaus‐ ja kalustoinvestointeihin käytetään vuodessa 400.000€,
jää uuden seurakuntakeskuksen rakentamiseen 400.000‐500.000/v

Päätös
Esitys hyväksyttiin
___________________________________
Kn 208
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1

kuulee talousjohtajan ja kirkkoherran esittelyt ja käy yleiskeskustelun
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2

toteaa, että palkkoihin on laskettu 2 %:n korotus verrattuna syyskuun 2012 palkkoihin

3

käy suunnitelman läpi työaloittain

4

toteaa, että suunnitelman II käsittely on kirkkoneuvoston joulukuun kokouksessa, johon
mennessä suunnitelmaan lisätään puuttuvat osat sekä tehdään tekniset korjaukset ja
kirkkoneuvoston päättämät muutokset ja tarkennukset

LIITE 4 (ei vielä julkisuuteen keskeneräisenä)
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

VALMIUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN
Kn 209
Valmiussuunnitelman johtoryhmä kokoontuu kerran vuodessa ennen seuraavan
vuoden toiminta‐ ja taloussuunnitelman laatimisen aloittamista ja päivittää
suunnitelman.
Johtoryhmään kuuluvat kirkkoherra, talousjohtaja, johtava tiedottaja, ylipuutarhuri,
johtava diakonian työntekijä, kiinteistöpäällikkö ja kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy valmiussuunnitelman päivityksen.

LIITE 5 (ei julkisuuteen)
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

LEHTI‐ILMOITUKSET VUONNA 2013
Kn 210
Seurakunnan viikoittainen ilmoitus on julkaistu Viikkouutisissa ja Keski‐Uusimaassa.
Kolmen seurakunnan yhteinen ilmoitus sekä paikallisessa tilattavassa lehdessä että
yhdessä ilmaisjakelulehdessä on nähty kaikissa seurakunnissa tärkeäksi. Keravan
seurakunta on jo hyväksynyt Keski‐Uusimaa‐Viikkouutiset yhdistelmän vuodelle 2013.
Jos määrärahojen puitteissa tehtyjen sopimusten hinta ylittää 40 000 € sopimuksen
tekee kirkkoneuvosto.
Lehti‐ilmoitusten tarjoukset vuodelle 2013
Keski‐Uusimaa: 1 sivu viikossa, viikkoja 52, vuosihinta 146 575 €.
Tuusulan osuus 48 858 €
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Viikkouutiset: 1 sivu viikossa, viikkoja 52, vuosihinta 112 442 €.
Tuusulan osuus 37 480 €
Keski‐Uusimaa ja Viikkouutiset: lehdissä 1 sivu viikossa, viikkoja 52, vuosihinta
pakettina yht. 154 519 €. Tuusulan osuus 51 506 €
Vartti: aukeama (tabloid‐kokoinen lehti), viikkoja 52, vuosihinta 63 960 €
Tuusulan osuus 21 320 (yhden sivun vuosihinta 32.043 €, Tuusulan osuus 10 681 €)
Johtavan tiedottajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuodelle 2013 sopimuksen viikkoilmoituksesta
Keski‐Uusimaassa ja Viikkouutisissa.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

SEIJA TALLBERG VANHUUSELÄKKEELLE
Kn 211
Lastenohjaaja Seija Tallbergille on myönnetty vanhuuseläke 1.7. 2012 alkaen.
Johtavan lapsityönohjaajan
esitys
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Seija Tallbergin eläkkeen ja toteaa, että hänen
työsuhteensa on päättynyt 30.06.2012.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

KALUSTEIDEN HANKINTA RIIHIKALLION PÄIVÄKERHOTILOIHIN SEKÄ TÄYDENTÄVÄ
KALUSTEHANKINTA JOKELAN PÄIVÄKERHOTILOIHIN
Kn 212
Päiväkerho‐ ja perhekerhotilojen kalusteista on lähetetty tarjouspyynnöt kolmelle
isoimmalle kalustotoimittajalle (Tevella, Kuopion Woodi OY ja Legolar), jotka
valmistavat kalusteita tiloihin, jotka toimivat sekä lasten että aikuisten
kokoontumistiloina.
Tarjoukset on pyydetty tässä vaiheessa ns. peruskalusteista; pöydät ja tuolit, sekä
lasten että aikuisten kokoa, muutamia perushyllykköjä. Eri toimittajien valikoima
vaihtelee, siksi hankintaa valmistellaan osahankintoina eri toimittajilta.
Kalustoa tullaan täydentämään, kun uusien yhteistilojen tuomat muutokset ja
mahdolliset kaluston täydennystarpeet täsmentyvät käytännössä.
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Samassa yhteydessä on pyydetty tarjoukset Jokelan päiväkerhotilojen kalusteista ja
naulakoista.
Riihikallion päiväkerhotilojen toimistokalusteista on pyydetty tarjoukset seuraavilta
toimistokalustetoimittajilta: Kinnarps, Martela ja Isku.
Johtavan lapsityönohjaajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1 tutustuu Woodi Oy:n, Tevellan ja Lekoral‐Printel Oy:n tarjouksista laadittuun
selvitykseen (LIITE 8, sivut 1 ja 2) sekä tarjouksista laadittuun yhteenvetoon
(LIITE 8, sivu 3)
2 toteaa, että Lekoral‐Printel Oy:n jättämä tarjous on vajaa, koska siitä puuttuvat
tarjouspyynnössä mainitut tuolit, joten tarjous jätetään siltä osin huomiotta
3 toteaa, että vain Lekoral‐Printel Oy ja Woodi Oy ovat antaneet tarjouksen 30
lapselle mitoitetusta naulakosta
4 toteaa, että tarjouksen sohvasta on tehnyt vain Teveral
5 päättää, että Riihikallion ja Jokelan lapsityön kalusteet hankitaan naulakoita
lukuun ottamatta Tevellalta , koska
¤ tarjottu tuotevalikoima soveltuu parhaiten monikäyttöisten ja
muunneltavien tilojen tarpeisiin
¤ sirot, mutta tukevat tuolit antavat tilantuntua pieneenkin tilaan
¤ Tevella on ainoa toimittaja, jolta löytyy myös tarvittava sohva
6 päättää, että Jokelan naulakot hankitaan Woodi Oy:ltä
7 toteaa, että vuoden 2012 on Jokelan kalusteisiin varattu 11.000€, joten hankinta
(7.632€) voidaan tehdä heti
8 päättää, että Riihikallion toimistokalusteet ( hankitaan Martela Oyj:ltä ja tässä
vaiheessa hankinta sisältää toimistopöydän lisäosineen, työtuolin ja muut
toimistotuolit sekä kaapiston (LIITE 8, sivu 4)
9 toteaa, että Riihikallion kalusteet tarvitaan vuonna 2013, joten hankinta
(lapsityön kalusteet 10.418 € ja toimistokalusteet 3.357 €) tilataan toimitettavaksi
tammikuussa ja hankintaan varataan vuoden 2013 budjettiin 20.000 €:n
määräraha, jossa otetaan huomioon myöhemmin tehtävät kalustotäydennykset
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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SEURAAVAT KOKOUKSET
Kn 213
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvoston seuraava kokous on 4.12. Kirkkotuvalla klo 18.
Kirkkovaltuuston seuraava kokous on 18.12. Kellokoskella klo 18:30.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

ANOMUS PALKATTOMASTA VIRKAVAPAUDESTA/DIAKONI ANU‐LEENA LAMPPU
Kn 214
Diakoni Anu‐Leena Lamppu anoo palkatonta virkavapautta ajalle 1.12.2012‐
31.10.2013 vuorotteluvapaan käyttöä varten.
Johtavan diakonianviranhaltijan esitys
Kirkkoneuvosto
1 myöntää diakoni Anu‐Leena Lampulle palkatonta virkavapautta vuorotteluvapaan
käyttöä varten ajalle 1.12.2012‐31.10.2013
2 päättää, että Anu‐Leena Lampun viransijaisena toimii sosionomi‐diakoni (AMK)
Raita Koski
3 toteaa, että viran vaativuusryhmä on 502
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

MUUT KALUSTOHANKINNAT
Kn 215
Keskustelun jälkeen päätettiin, että
1) vuoden 2013 budjettiin otetaan määräraha Kirkkotuvan pöytien ja tuolien
uusimiseksi
2) Jokelan alueneuvostolta pyydetään selkeä esitys kalustotarpeista

KESKUSTELUASIAT
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Kn 216
Pentti Kaasinen kysyi Jokelan uurnalehdon riittävyydestä. Todettiin, että
alkuperäisen suunnitelman mukaan Jokelan uurnalehdon toteutettu osa
sirottelualueet mukaan lukien tarjoaa hautausmahdollisuuden n. 5000 vainajalle.
Lea Ahonen kiinnitti huomiota nuorten aikuisten tietämättömyyteen seurakunnan
jäsenyydestä.
Ilkka Seppälä totesi, että kirkkoneuvoston päätökset sisältävät laittomuuksia ja
uhkasi kirkkoherraa, että asiaan palataan vielä.
Keskusteltiin uuden virasto‐ ja seurakuntakeskuksen salin yhteiskäytöstä ja Helsingin
Sanomien artikkelista, jossa Ilkka Seppälä on kritisoinut asiaa.
Raimo Manneri otti esiin Ilkka Seppälän mielipidekirjoituksen Keski‐Uusimaassa,
jossa Ilkka Seppälä on arvostellut Helsingin hallinto‐oikeuden ratkaisua Inkeri
Kostiaisen valitukseen ja paheksui Ilkka Seppälän kirjoituksen sisältöä.
Raimo Manneri esitteli seurakuntakeskuksen asemakaavan muutosluonnosta #3499
kaavakarttaa.

ILMOITUSASIAT
Kn 217
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen seuraavaa:
1) Helsingin hallinto‐oikeuden päätös 12/0928/2 valtuutettu Inkeri Kostiaisen
kirkollisvalitukseen, joka koskee kirkkovaltuuston 25.01.2011 tekemää päätöstä
kirkkoneuvoston jäsenien valinnasta. Valitus hylättiin. (LIITE 6)
2) verotilitys 1‐10/2012 (LIITE 7)
3) alueelliset seurakuntakokoukset pidetään 18.11.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kn 218
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja päätti kokouksen klo 20:35.
Kirkkoneuvosto veisasi virren 552.

