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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/2012
aika
paikka

Tiistai 04.12.2012 klo 18.00–21.12
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

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
esteellinen viransijaisuuden vuoksi
jäsen
”
”
”
” §§ 219‐241 18:00‐20:30
”
”
”
varajäsen

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
johtava tiedottaja
talousjohtaja

asiat §§ 219 – 248

_________________________________________________________________________
Ulla Rosenqvist
Sirpa‐Leena Arvinen‐Lindroos
puheenjohtaja
sihteeri

pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 4.12.2012

__________________________________________________________________________
Raili Kuusjärvi
Pekka Latva‐Pukkila
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KOKOUKSEN AVAUS
Kn 219
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja pitää alkuhartauden. Kirkkoneuvosto
veisasi virren 2.

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kn 220
Kokouskutsu liitteineen on postitettu ti 27.11.2012
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 221
Puheenjohtajan
esitys
Valitaan pöytäkirjan 10/12 tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Raili Kuusjärvi ja Pekka
Latva‐Pukkila.
Päätös

Esitys hyväksyttiin

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Kn 222
Puheenjohtajan
esitys
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Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi pöydälle jaetuin
lisäasioihin. Keskusteluasioissa otetaan käsittelyyn Risto Soramiehen kirje.
Päätös

Esitys hyväksyttiin

YLEMPÄÄ KORKEAKOULUTUTKINTOA EDELLYTTÄVÄN KANTTORIN VIRAN TÄYTTÖ
Kn 223
Virkaa haki yhdeksän hakijaa, joista Espoon hiippakunnan tuomiokapituli antoi
seuraavan päätöksen:
a. Päätettiin, että Tuusulan seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää
kanttorin virkaa hakivat:
Joutjärven seurakunnankanttori Riina Haapaniemi
Hyvinkään seurakunnan vs. kanttori Eeva Jurmu
Tuusulan seurakunnan vs. kanttori Heli Kaasalainen
MuM, teol.yo Jenni – Kristiina Liiri
MuM Pekka Lumio (ei nimeä julkisuuteen)
MuM Tea Polso
Turun Mikaelinkirkon kanttori Heikki Seppänen
MuM Pertti Tahkola (ei nimeä julkisuuteen)
Tuusulan seurakunnan vs. kanttori Antti Vilkko
ovat kelpoisia ja täyttävät kielitaitovaatimuksen hakemaansa virkaan.
b. annetaan Tuusulan seurakunnan kirkkovaltuustolle valintaa varten liitteen
mukainen lausunto. ( LIITE 1)
31.10. Pertti Tahkola peruutti hakemuksensa, koska hänet oli valittu Jyväskylän
seurakunnan Palokan A‐kanttorin virkaan.
Haastatteluryhmään kuuluivat Laura Manninen, Erja Hartala, Vilho Grenfors ja Ulla
Rosenqvist.
Haastatteluun kutsuttiin viisi hakijaa. He olivat Riina Haapaniemi, Heli Kaasalainen,
Tea Polso, Heikki Seppänen ja Antti Vilkko.
12.11. Heikki Seppänen peruutti hakemuksensa Tuusulan seurakunnan kanttorin
virkaan
Haastatteluryhmän äänet menivät tasan 2‐2 Antti Vilkon ja Riina Haapaniemen
välillä.
Haastatteluryhmä päätti tuoda valinnan kirkkoneuvostolle päätettäväksi.
Puheenjohtaja kutsuu heidät esittäytymään kirkkoneuvoston kokouksessa.
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Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1. keskustelee asiasta
2. päättää haastatella Antti Vilkon ja Riina Haapaniemen kokouksessaan 4.12.
3. päättää henkilöesityksestään kirkkovaltuustolle haastattelut suoritettuaan
Päätös

Kirkkoneuvosto
1
haastatteli Antti Vilkon ja Riina Haapaniemen
2
kävi keskustelun
3
äänesti valinnasta umpilipuin, äänestyksen tulos: Vilkko (9) ja
Haapaniemi ( 1 )
4
päätti esittää kirkkovaltuustolle, että ylempää korkeakoulututkintoa
edellyttävään kanttorin virkaan valitaan Antti Vilkko

HAUTAPAIKKA‐, HAUTAUSPALVELUMAKSUT JA HAUTAINHOITORAHASTON HOITOMAKSUT
VUONNA 2013
Kn 224
_______________
Haut.tmk. § 73
(24.9.2012)
Hautapaikka‐, hautauspalvelu ja hautainhoitorahaston hoitomaksut tarkistetaan
vuosittain ja hinnastot vahvistaa kirkkovaltuusto.
Ylipuutarhuri on valmistellut seuraavaa:
Hautapaikka‐ ja hautauspalvelumaksut
Hautaustoimilaki tuli voimaan vuoden 2004 alusta. Evankelis‐luterilaisen kirkon
seurakunta voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen
liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Maksut saavat olla enintään palvelun
tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Maksujen perusteiden tulee
olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaalle.
Kirkkohallitus on myös ohjeistanut seurakuntia hautapaikkojen ja
hautauspalvelujen hinnoittelussa yleiskirjeellä (28/2005). Siinä suositellaan
seurakuntia perimään niin hautapaikasta kuin hautauspalveluista jokin hinta.
Kirkolliskokous on hyväksynyt 6.5.2011 esityksen valtioneuvostolle muutoksesta
kirkkolakiin hautaustoimessa perittävistä maksuista. Lakiesityksen tavoitteena
on hautaustoimen maksujen erojen tasoittaminen seurakuntien välillä. Samalla
ulkopaikkakuntalaisen ja paikkakunnalla asuneen hautasijasta ja hautaamisesta
perittävien maksujen erot saattavat pienentyä. Esityksen mukaan maksuista
päätettäessä otetaan huomioon seurakunnalle hautaustoimen tehtävistä
aiheutuvat todelliset kustannukset, jolloin maksut vastaisivat paremmin myös
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hautausmaiden hoitotasoa ja palvelujen laatutasoa. Tuusulan seurakunnan
hautaustoimen toimintatuottojen osuus hautaustoimen kokonaiskustannuksista
oli vuonna 2011 vain 10,8 prosenttia. Tavoitteena on 20‐25 prosenttia. Tuusulan
seurakunnan strategiassa vuosille 2010‐2015 todetaan, että seurakunta
valmistautuu kaikissa suunnitelmissaan myös omatoimiseen tulonhankintaan.
Naapuriseurakunnista Järvenpään seurakunta on ottanut käyttöön
hautapaikkamaksun myös paikkakuntaiselle. Ylipuutarhuri esittää näillä
perusteluilla hautapaikkamaksuiksi tuusulalaiselle seuraava: 1 hautasija 50 € ja 2
hautasijaa 100 € sekä uurnapaikan maksuksi 20 €. Tällä hetkellä hautapaikka on
maksuton tuusulalaiselle (2 arkkuhautasijaa). Liitteenä esitys Tuusulan
seurakunnan hautapaikka‐ ja hautauspalvelumaksuiksi vuodelle 2013
Hautainhoitorahaston hoitomaksut
Hautainhoitorahasto on ollut pitkään alikatteinen. Liitteenä olevassa
hinnastoehdotuksessa vuodelle 2013 esitetään, että maksuja nostetaan liitteen
mukaisesti
Ylipuutarhurin
esitys
Hautausmaatoimikunta

Päätös

1

toteaa, että ylipuutarhuri esittää tuusulalaiselle hautapaikkamaksua

2
3

käy yleiskeskustelun hautaustoimen ja hautainhoitorahaston maksuista
esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäviksi
uudet hautaustoimen ja hautainhoitorahaston hinnastot

Hautausmaatoimikunta
1

kuuli ylipuutarhurin esityksen hautapaikkamaksusta myös tuusulalaiselle

2

kävi laajan yleiskeskustelun hautaustoimen ja hautainhoitorahaston
maksuista. Keskustelun tuloksena päädyttiin siihen, ettei tuusulalaisille
esitetä hautapaikkamaksua. Hinnastoon tehtiin muutoksia maksuihin
(hautauspalvelumaksut). Ylipuutarhuri jätti eriävän mielipiteen koskien
tuusulalaisen hautapaikkamaksua.
Hautainhoitorahaston maksuihin tehtiin esityksen mukainen korotus

3

päätti esittää kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle
hyväksyttäviksi uudet hautaustoimen ja hautainhoitorahaston hinnastot

___________________
Haut.tmk. § 98
(22.11.2012)
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Hautausmaatoimikunnan kirkkoneuvostolle tekemän hautaustoimen hautapaikka‐
ja hautauspalvelumaksuesityksen jälkeen on hallitus antanut lakiesityksen
eduskunnalle kirkkolain 17 luvun muuttamisesta. Lakia sovellettaisiin vuoden 2013
alusta. Lakiesityksen sisältö on seuraava:

”Esityksessä ehdotetaan kirkkolakiin lisättäväksi uusi säännös
hautaustoimen maksujen määräytymisestä ja päätöstoimivallasta.
Ehdotuksen mukaan maksuista päätettäessä otettaisiin huomioon
seurakunnalle hautaustoimen tehtävistä aiheutuvat todelliset
kustannukset, jolloin maksut vastaisivat paremmin myös hautausmaiden
hoitotasoa ja palvelujen laatutasoa.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan joulukuussa 2012.”
Tuusulan rovastikunnan puheenjohtajisto piti kokouksen 1.11.2012, jossa
ylipuutarhuri oli kertomassa rovastikunnan seurakuntien nykyisistä
hautaustoimen maksujen hinnoitteluista ja lakiesityksen vaikutuksista
hautaustoimessa perittäviin maksuihin. Maksuja määritettäessä tulee
nykyistä paremmin huomioida palveluiden omakustannushinta ja määrittää
myös paikkakuntalaisen hautapaikalle hinta. Hautasijan luovuttamisesta ja
hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden
määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta
aiheutuvat kustannukset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
seurakuntien tulisi kattaa hautaustoimen bruttokustannuksista 20 – 25 %.
Tällä hetkellä esimerkiksi Tuusulan seurakunnan maksut kattavat 6,4 %.
Tuusulan rovastikunnan puheenjohtajisto päätti esittää, että rovastikunnan
hautaustoimien hautauksiin liittyvät maksut yhtenäistettäisiin.
Ylipuutarhuri on laatinut hinnastoesityksen pohjaksi maksuille (esiteltiin
rovastikunnan kokouksessa) Järvenpään seurakunnan talousjohtaja on
antanut esitykseen muutamia korjauksia ja muutoksia Järvenpään
seurakunnan tarpeisiin. Tuusulan rovastikunnan seurakuntien
hautainhoitorahastojen hautojen hoitohinnat ovat tällä hetkellä lähellä
toisiaan, näiden hintojen muuttamiseen ei ole tarvetta.
Hautainhoitorahaston hinnastoesitys vuodelle 2013
hautausmaatoimikunnan kokouksen 7/2013 § 73 mukaisesti
Ylipuutarhurin
esitys
Hautausmaatoimikunta
1

kuulee ylipuutarhurin esityksen hautaustoimen maksuista

2

käy yleiskeskustelun

3

laatii kokouksessa kirkkoneuvostolle esityksen hautaustoimen
hautapaikka‐ ja hautauspalvelumaksuiksi vuodelle 2013
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Päätös

Hautausmaatoimikunta
1

kuuli ylipuutarhurin esityksen hautaustoimen maksuista

2

kävi laajan yleiskeskustelun asiasta

3

laati kokouksessa kirkkoneuvostolle esityksen hautaustoimen
hautapaikka‐ ja hautauspalvelumaksuiksi vuodelle 2013

____________________________

Kn 224
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto

Päätös

1

käy yleiskeskustelun hautaustoimen hinnastomuutoksiin vaikuttavista
lainsäädännöllisistä muutoksista sekä rovastikunnan seurakuntien
pyrkimyksestä hinnastojen yhdenmukaistamiseen

2

tutustuu ylipuutarhurin laatimaan yhteenvetoon Tuusulan
rovastikunnan ja sen lähiseurakuntien hinnastojen tämänhetkisestä
tilanteesta (LIITE 2a)

3

tutustuu lähiseurakuntien hautaustoimien tuotto/kulurakenteen
tilastovertailuun vuosilta 2010 ja 2011 (LIITE 2b)

4

esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Tuusulan seurakunnan
hautaustoimen hinnaston 2013 (LIITE 2c) ja hautainhoitorahaston
hoitomaksut 2013 (LIITE 2d)

Esitys hyväksyttiin. Rovastikunnan tiedottajat hoitavat yhtenäisen
tiedotuksen asiasta.

INVESTOINTISUUNNITELMAN 2012 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ SEURAKUNTAKESKUKSEN
PURKAMISEEN SEKÄ MÄÄRÄRAHAN LISÄÄMINEN VUODEN 2013 INVESTOINTISUUNNITELMAAN
Kn 225
Kiinteistötoimikunta on hankintalain mukaisesti kilpailuttanut seurakuntakeskuksen
purkamisen ja kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen, jonka mukaan purkamisen
suorittaa Koneurakointi Marko Sääksniemi. Urakan hinta on n. 160.000€. Päätös on
saanut lainvoiman.
Urakoitsijan kanssa on neuvoteltu, että purkaminen voidaan aloittaa jo vuonna 2012,
mikäli lupa Tuusulan kunnalta saadaan.
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Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää purkamisen rahoittamisesta seuraavaa:

Päätös

1

jos purkaminen voidaan aloittaa kuluvana vuonna 2012 ja maksuosuus
urakasta kohdistuu kuluvalle vuodelle, käytetään suoritukseen
investointisuunnitelmaan varattua määrärahaa, joka on kohdistettu
maankäyttösopimuksen korvaukseen, joka ei tule maksettavaksi
vuonna 2012

2

investointisuunnitelmaan vuodelle 2013 lisätään seurakuntakeskuksen
purkamista varten ensi vuodelle kohdentuva osuus urakasta

Esitys hyväksyttiin.

MUUT KALUSTOHANKINNAT /KIRKKOTUVAN KALUSTEET
Kn 226
________________________
Kn 215
(6.11.2012)
Keskustelun jälkeen päätettiin, että
1) vuoden 2013 budjettiin otetaan määräraha Kirkkotuvan pöytien ja tuolien
uusimiseksi
2) Jokelan alueneuvostolta pyydetään selkeä esitys kalustotarpeista
_________________________
Kn 226
Kirkkotuvan kalusteista on pyydetty tarjous Martela Oyj:ltä: 6 koko pöytää, 6
puolipöytää, 40 tuolia, seinälle kiinnitettävä valkokangas ja projektoria varten pöytä.
Tuoleilla, joissa tyyny istuinosassa, tarjouksen yhteissumma on 17. 381,62€.
Martelan edustaja kävi paikan päällä ja seurakunnan puolelta tarpeita olivat
kuvailemassa kirkkoherran johdolla seurakuntatyön työalojen työalavastaavien kokous,
suntio ja talousjohtaja.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1

toteaa, että evakkoaikana Kirkkotuvan käyttö kokous‐ ja kokoontumistilana
on siinä määrin lisääntynyt, että kalusteiden uusiminen on välttämätöntä
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Päätös

2

hyväksyy Martela Oyj:n tarjouksen (LIITE 3) ja päättää tehdä hankinnan
tarjouksen pohjalta

3

päättää lisätä vuoden 2013 investointisuunnitelmaan 18.000€ Kirkkotuvan
kalustohankintoihin ja poistaa käyttötaloussuunnitelmasta 10.000 €:n
kalustomäärärahan samaan tarkoitukseen

Esitys hyväksyttiin

KIINTEISTÖTOIMIKUNNAN MUUTOSESITYS VUODEN 2013 TALOUSSUUNNITELMAAN
Kn 227

Kiinteistötoimikunta käsitteli kokouksessaan 22.11.2012 tuolien uusimista Kellokosken
seurakuntatalon seurakuntasaliin useiden asiakasvalitusten pohjalta ja totesi
hankinnan tulleen kiireelliseksi, koska Kellokosken seurakuntatalon käyttö on
lisääntynyt evakkoajan vuoksi.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää kiinteistötoimikunnassa tehdyn valmistelun pohjalta, että
investointisuunnitelmaan 2013 lisätään 25.000€ Kellokosken tuolien uusimiseen (80
kpl) ja Keitaan maakosteuden poistoon varattua 100.000€:n investointimäärärahaa
pienennetään 67.000 euroon (LIITE4: uusittu investointisuunnitelma)
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

TOIMINTA‐ JA TALOUSSUUNNITELMA 2013–2015
KN 228
____________________________
Kn 135
(5.6.2012)

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
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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

1

VUODET 2010‐2015
1 000 €

toimintatuotot

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

tp

tp

%

2010 2011 v 11‐10
531 457
86

ta
2012

%
v 12‐
11

ta
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

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

902

11

TUUSULAN SEURAKUNTA
kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 10/12
04.12.2012

_______________________________________________________________________________________

¤ verotulot on arvioitu vuoden 2012 budjetissa vuoden 2011 toteumaa pienemmiksi.
Valmius Laskelmassa 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
(06.11.2012)
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1

kuulee talousjohtajan ja kirkkoherran esittelyt ja käy yleiskeskustelun

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

Päätös
Esitys hyväksyttiin.
_________________________________
Kn 228
Talousjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto

Päätös

1

kuulee selonteon suunnitelmaan tehdyistä muutoksista ja täydennyksistä
edellisen kokouksen käsittelyn jälkeen

2

käy yleiskeskustelun

3

esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi Tuusulan seurakunnan ja
hautainhoitorahaston suunnitelman vuosille 2013‐2015 (LIITE 5)

Esitys hyväksyttiin muutamin sanakorjauksin.
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JOKELAN KIRKON KALUSTEIDEN HANKINTA
Kn 229
Martela Oyj antoi vuonna 2010 tarjouksen Jokelan kirkon kerhotilan ja taukotilan
kalustuksesta. Hankintapäätöstä ei silloin tehty, koska ei ollut tarkkaan tiedossa, mitä
kalusteita purettavasta seurakuntakeskuksesta tullaan siirtämään muihin
toimipisteisiin. Vuoden 2010 tarjous oli loppusummaltaan 14.542€.
Martela Oyj:ltä on nyt pyydetty uusi tarjous siten päivitettynä, että taukotilaan ei
tarvitse hankkia pöytiä, koska seurakuntakeskuksen kokoushuone 1:n pöydät on
siirretty Jokelaan ja suntiolta saadun tiedon mukaan palvelevat riittävästi. Samoin
tarjouspyynnöstä on karsittu erillinen pikkupöytä ja 4 nojatuolia. Sen sijaan
taukotilan tuolien määrää on lisätty 15:stä 20:een, jotta kyseinen tila voisi toimia
mahdollisimman hyvin myös kokoustilana.
Uuden tarjouksen loppusumma on 12.590,90€
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto

Päätös

1

päättää hankkia Jokelan kirkkoon kerhotilan ja taukotilan kalusteet
Martela Oyj:n tarjouksen mukaisesti (LIITE 6)

2

käyttää hankintaan vuonna 2012 käyttämättä jääneen
valvontakameroita varten varatun 12.000€:n määrärahan

Esitys hyväksyttiin.

SEIJA JOKILEHTO VANHUUSELÄKKEELLE
Kn 230
Pastori Seija Jokilehdolle on myönnetty vanhuuseläke 1.2.2013 alkaen.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Seija Jokilehdon eläkkeen ja toteaa, että hänen
virkasuhteensa päättyy 31.1.2013.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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PAULA MATTINEN SEURAKUNTAPAPIKSI 1.2.–31.7.2013
Kn 231
Seija Jokilehto hoiti 5. seurakuntapastorin virkaa 40 %: sti. Samaa virkaa hoitaa Petra
Niemi 60 %:sti. Seija Jokilehdon jäädessä eläkkeelle hänen osa‐aika virkaansa
tarvitaan pappia.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto antaa Espoon Hiippakunnan tuomiokapituille puoltavan lausunnon,
että Tuusulan seurakunnan osa‐aikaiseksi 40 %:ksi 5. seurakuntapapin virkaan ajalle
1.2.–31.7.2013 valitaan pastori Paula Mattinen.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

VUODEN 2013 KIRKKOKOLEHDIT
Kn 232
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkokolehdit jaetaan liitteenä olevan esityksen mukaan. (LIITE 7)
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

ERITYISLISÄN MAKSAMINEN SEURAKUNTAPASTORI KALERVO PÖYKÖLLE
Kn 233
Tuusulan seurakunnassa kirkkoherralla ei ole ollut tähän asti nimettyä, vakinaista
sijaista, vaan sijaisena on kirkkoherran lomien ja muiden virkavapauksien aikoina
toiminut joku papeista. Tehtävien hallinnan ja niihin perehtymisen vuoksi useat
seurakunnat ovat siirtyneet käytäntöön, jossa kirkkoherralla on aina sama sijainen.
Tuusulan seurakunnassa kirkkoherran sijaisen tehtävät on liitetty seurakuntapastori
Kalervo Pöykön tehtäviin.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntapastori Kalervo Pöykölle suoritetaan
1.1.2013 alkaen erityislisänä kirkkoherran viran sijaisuudesta 5% hänen
tehtäväpalkastaan.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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JOHTOSÄÄNTÖJEN JA TOIMENKUVIEN PÄIVITYS
Kn 234
1.1.2013 alkaen perustetun hallintosihteerin virka tuo muutoksia useiden hallinnon
viranhaltijoiden johtosääntöihin ja toimenkuviin.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy
¤ yleissihteerin viran päivitetyn johtosäännön (LIITE 8a)
¤ toimistosihteerin (kirkkoherranvirasto, Ollila) päivitetyn toimenkuvan (LIITE 8b)
¤ talousjohtajan viran päivitetyn johtosäännön (LIITE 8c )
Päätös

Esitys hyväksyttiin sillä tarkennuksella, että toimistosihteerin toimenkuvan kielellistä
ilmaisua täsmennetään

TALOUSSIHTEERIN VIRAN JOHTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS
Kn 235
1.1.2013 alkaen perustetun hallintosihteerin virka tuo muutoksia useiden hallinnon
viranhaltijoiden johtosääntöihin ja toimenkuviin.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy taloussihteerin viran päivitetyn johtosäännön (LIITE 9 )
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

ALUENEUVOSTOJEN JÄSENTEN VALINTA
Kn 236
Seurakuntakokoukset alueilla on pidetty 18.11.2012 ja niissä on tehty valintaesitykset
aluneuvostojen jäseniksi 2013‐2014.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto vahvistaa seuraavat valinnat:
Lahelan alueneuvosto:
jäsen

varajäsen
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Minna Peltonen
Krista Härme
Jorma Sulander
Paula Velakoski
Leila Lemmelä

Merja Majamäki
Jaakko Kettunen
Maija Kunnari
Tarja Seuna ‐Ståhl
Päivi Sulander

Jokelan alueneuvosto:
jäsen

varajäsen

Stiina Laukkonen
Virpi Auvinen
Lea Ahonen
Nina Fabritius
Armi Silander

Virva Saari
Martti Väyrynen
Yrjö Salmela
Lahja Mustonen
Sirpa Seppälä

Kellokosken alueneuvosto:
jäsen

varajäsen

Vilho Grenfors
Irja Mustonen
Unto Jokela
Jaakko Kytölä
Liisa Halme

Terttu Pitkänen
Merja Kamppila
Raija Udd
Heikki Halme
Pirkko‐Liisa Kytölä

Riihikallion alueneuvosto:
jäsen
Kyllikki Samila
Raili Pitkänen
Tytti Lammela
Saija Kainulainen
Pauli Kytönen
Päätös

varajäsen
Terttu Kärkkäinen
Marja‐Leena Hussi
Mirjami Ahomäki
Päivikki Halonen
Seppo Samila

Esitys hyväksyttiin.

HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN KARTOITTAMINEN JA KUULUTUSMENETTELY PAIJALAN
HAUTAUSMAALLA, OSASTOT 9‐14
Kn 237
_______________________________
Haut.tmk. § 88
(16.10.2012)

Paijalan hautausmaalla on osastoilla 9‐14 ollut seurannassa hautoja
hoitamattomuuden vuoksi 217 hautaa.
Hoitamattomiksi kartoitetut haudat on valokuvattu viimeksi loppukesällä
2012. Hautoja on arvioitu hoitamattomaksi seuraavin perustein:
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‐ haudalla käymisestä ei ole havaintoa
‐ haudan pinta on hoitamatta
‐ haudalla kasvaa huomattavassa määrin mm. rikkakasveja
‐ haudalla on muistomerkki vinossa/ kaatunut
‐ haudan epäsiisti yleisilme huonontaa osaston yleisilmettä
Kirkkolain 17 luvun 5 §:n mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa
vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.
Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa
hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun
päätös on annettu hänelle tiedoksi. Kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden
menetetyksi, jollei hautaa kunnosteta määräajassa.
Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa,
ilmoitus hautaa koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi
haudalle. Päätöksestä tai ilmoituksesta on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla
yleisesti leviävässä sanomalehdessä.
Osastojen 9‐14 haudoille laitetaan kunnostuskehotus keväällä 2013. Tätä
ennen selvitetään hautojen haltijat, joihin voidaan olla kirjeitse yhteydessä ja
lähetetään haudan kunnostuskehotus.
Keväällä 2014 haudat käydään uudelleen läpi, jotta saadaan selville ne haudat,
joiden hoito on kehotuksesta huolimatta edelleen laiminlyöty ja
kirkkoneuvosto päättää hautaoikeuden menetetyksi niiltä hautaoikeuden
haltijoilta, jotka kehotuksesta huolimatta eivät ole kunnostaneet hautaa.
Päätöksestä tiedotetaan jälleen kirjeitse hautaoikeuden haltijalle ja mikäli
häntä ei tavoiteta, julkaistaan siitä kuulutus paikkakunnalla yleisesti leviävässä
lehdessä. Omaisille annetaan mahdollisuus siirtää muistomerkki pois kuuden
kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeus on päättynyt (hautaustoimen
ohjesääntö § 14).
Sen jälkeen, kun kirkkoneuvosto on päättänyt hautaoikeuden menetetyksi,
kartoitetaan haudat, joiden koskemattomuusaika on päättynyt. Vuoden
kuluttua kirkkoneuvoston päätöksestä voidaan sellaiset haudat, joiden
koskemattomuusaika on päättynyt, ottaa uudelleen käyttöön alkuvuodesta
2015.
Ylipuutarhurin
esitys

Hautausmaatoimikunta
1
2

käy yleiskeskustelun
esittää, että kirkkoneuvosto velvoittaa vuodesta 2009 kartoitettujen
hautojen (Paijalan hautausmaa, osastot 9‐14), joiden hoito on
olennaisesti laiminlyöty, hautaoikeuden haltijat kunnostamaan haudat
vuoden kuluessa tämän päätöksen tiedoksi saamisesta. Luettelo
hoitamattomista haudoista, LIITE 1a (yhteensä 217 hautaa).
Kuulutusmenettely aloitetaan keväällä 2013.
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3

esittää, että kirkkoneuvosto päättää tämän päätöksen tiedoksiannosta
KL:n 17 luvun 5 § mukaisesti seuraavilla tavoilla:
– jos hautaoikeuden haltija on seurakunnan tiedossa, päätöksestä
tiedotetaan kirjallisesti, jolloin haudalle ei laiteta ilmoitusta.
– jos hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa,
ilmoitus hautaa koskevasta päätöksestä laitetaan haudalle. Lisäksi siitä
kuulutetaan seurakunnan käyttämissä paikallislehdissä ja seurakunnan
Internet‐sivuilla

4

Päätös

esittää, että kirkkoneuvosto päättää ottaa tämän asian uudelleen
käsiteltäväkseen, kun asetettu vuoden määräaika on kulunut (kevät
2014)
Esitys hyväksyttiin

_______________________________

Kn 237
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy hautausmaatoimikunnan esityksen.
kuulutuslappu, LIITE 10a
ohjeistus, LIITE 10b
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

ANOMUS/JOHANNA TORKKELI
Kn 238
Johanna Torkkeli on lähettänyt Tuusulan seurakunnalle seuraavan anomuksen:
”Lähestyn Teitä, äitimme Seija Riitta Helena Ryynäsen
muistolaattaa koskevassa asiassa. Hänen viimeisen tahtonsa mukaisesti tuhkat tullaan
sirottelemaan Tuusulanjärvelle, mutta me lapset olisimme halukkaita asettamaan
muistolaatan Tuusulan seurakunnan hautausmaan muistolehtoon. Äitimme kuului
kuollessaan Järvenpään Seurakuntaan, mutta oli meidän mielestämme ennen kaikkea
tuusulalainen.
Me haluaisimme paikan, jonne voisimme käydä sytyttämässä kynttilän, ja hiljentyä äidin
muistoa kunnioittamaan. Isämme kohdalla olemme saaneet jo luvan laittaa muistolaatan ja
nyt pyytäisimmekin lupaa vaihtaa laatta samankokoiseen laattaan jossa on molempien
vanhempiemme nimet.

18

TUUSULAN SEURAKUNTA
kirkkoneuvosto

PÖYTÄKIRJA 10/12
04.12.2012

_______________________________________________________________________________________

Näin ollen, pyydämme kunnioittavimmin lupaanne asettaa isämme ja äitimme yhteinen
muistolaatta nimenomaisesti Tuusulan seurakunnan muistolehtoon.”
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto myöntyy Johanna Torkkelin anomukseen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

SIVUTOIMILUPA‐ANOMUS/ Mona Tigerstedt
Kn 239
Hautausmaantyöntekijä Mona Tigerstedt on lähettänyt kirkkoneuvostolle seuraavan
anomuksen:
”Minä Mona Tigerstedt anon sivutoimilupaa työskennelläkseni suntiona eri seurakunnissa.
Työpäiviä tulisi kuukaudessa 0‐6 ja työskentely tapahtuisi omaan työhöni vaikuttamatta.”
Ylipuutarhurin
esitys
Kirkkoneuvosto myöntää hautausmaantyöntekijä Mona Tigerstedtille anomuksen
mukaisen sivutoimiluvan 1.12.2012 alkaen

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

LAPSITYÖNOHJAAJA RIINA NISSISEN VIRKAVAPUDEN AIKAISTUMINEN
Kn 240
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen seuraavaa:
Riina Nissiselle myönnetty äitiys – ja vanhempainloma (13.12.2012 ‐ 24.10.2013)on
aikaistunut siten, että hänelle on myönnetty varhennettu äitiysloma 24.11.2012
alkaen. Muutos aikaistaa vastaavasti vanhempainloman päättymisen ajankohdaksi
7.10.2013.
Edelliset muutokset vaikuttavat sijaisena toimivan Kaisa Aitlahden sijaisuuteen siten,
että sijaisuus päättyy 7.10.2013. Asia on sovittu Kaisa Aitlahden kanssa.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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ALTTARITAULUIKONIN TOTEUTTAMINEN RIIHIKALLION PALVELUKESKUKSEN SALIIN
Kn 241
Seurakunnan taidetoimikunta on lähettänyt kirkkoneuvostolle otteena
kokousmuistiostaan seuraavan esityksen:
Kyllikki Samila esitteli taidetoimikunnan kokouksessa (20.11.2012) sekä ikonipiirin
että Riihikallion alueneuvoston puolesta alttaritauluikonin valmistamista. Esillä oli
useita ikonimalleja, joista alueneuvosto oli valinnut Kristus Kaikkivaltias‐ikonin.
Taidetoimikunta esittää, että ikonin aihe on Kristus Kaikkivaltias ja että ikonipiiri
valmistaa sen.
Ikonipiiriläiset ja ohjaaja ikonimaalari Päivi Hynynen tekevät työn veloituksetta.
Materiaalikulut ovat n. 500€. Ikonin koko on 57x70 cm.
Työ voidaan aloittaa tammikuussa 2013 ja se valmistuu keväällä 2014.
Taidetoimikunta haluaa varmistaa, että ikonilla on paikka uudessa srk‐salissa ja ettei
sitä hylätä suunnittelutoimikunnan tai arkkitehdin toimesta myöhemmässä
vaiheessa.
Lea Ahonen
Puheenjohtaja
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy osaltaan ehdotuksen ja sitoutuu sen kustannuksiin, mutta
edellyttää jatkovalmisteluna, että ennen toteutukseen ryhtymistä taidetoimikunta on
yhteydessä kiinteistöyhtiöön, joka kyseistä yhteiskäyttösalia tulee hallinnoimaan.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

LAINAEHTOJEN MUUTTAMINEN
Kn 242
Tuusulan seurakunnalla on lainaa 1,5 milj, euroa Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä. Laina
on otettu vuonna Rusutjärven leirikodin rakentamista varten vuonna 2007 ja se
erääntyy maksettavaksi vuonna 2017. Nykyisen lyhennyssuunnitelman mukaan
lyhentäminen alkaa vuonna 2013. Lainaa otettaessa on valtuustossa tehty päätös,
jonka mukaan Jokelan tonteista saatava myyntihinta tullaan käyttämään lainan
takaismaksuun.
Jokelan tonttien kaavoitus on ollut Tuusulan kunnassa oletettua hitaampaa, joten
vuonna 2013 ei ole todennäköistä, että tonttien myyntiä voidaan käynnistää.
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Pankin kanssa on neuvoteltu siitä, että laina maksettaisiin kerralla pois vasta vuonna
2017. Lainalle on otettu korkosuojaus. Lyhennyssuunnitelman muutos merkitsee
seuraavia muutoksia pankin perimään marginaaliin ja toisaalta lainan suojattuun
korkoon:
tilanne nyt: kiinteä suojattu korko 2,94% + pankin marginaali 0,53% = kokonaiskorko
3,47%
uusi tilanne: kiinteä suojattu korko 2,40% ( alennus 0,54%) + pankin marginaali
1,03% ( korotus 0,50%) = kokonaiskorko 3,43 %
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto hyväksyy edellä esitellyn lainanlyhennyssuunnitelman korko‐ja
marginaalimuutoksineen.
Päätös

Esitys hyväksyttiin

SEURAAVAT KOKOUKSET
Kn 243
Kirkkoneuvoston kevään 2013 kokouspäivät ovat 15.1./5.2./5.3./9.4./7.5. ja 11.6.
sekä kirkkovaltuuston kokoukset 29.1. ja 21.5.

RIIHIKALLION UUDEN TOIMITILAN VUOKRASOPIMUS
Kn 244
Marraskuussa hyväksytyssä yhteistyösopimuksessa Riihikallion lähipalvelukeskuksen
kehittämisestä on sovittu osapuolten (seurakuntaa suoranaisesti koskevista)
velvoitteista mm. seuraavaa:
¤ Tuusulan kunta sitoutuu vuokraamaan seurakunnalle päiväkotirakennuksesta
päiväkerhotilat ja sopimaan nuorisotilojen yhteiskäytöstä seurakunnan kanssa
¤ Koy Riihikallion Lähipalvelukeskus osapuolten kesken niin sovittaessa voi ottaa
omistukseensa kunnan ja seurakunnan tarvitsemat palvelutilat päiväkodin ja
nuorisotilojen osalta ja vuokraamaan tiloja kunnalle ja seurakunnalle haninta‐arvoon
perustuvalla kohtuullisella vuokratasolla
¤ YH sitoutuu vuokraamaan hankinta‐arvoon perustuvalla kohtuullisella
vuokratasolla kunnalle, seurakunnalle ja muille toimijoille niiden tarvitsemat tilat
erikseen tehtävillä vuokrasopimuksilla. Osapuolten tavoitteena on solmia
pitkäaikaiset sopimukset. irtisanomisehtoja noudatetaan 7 vuoden jälkeen.
¤ Tuusulan seurakunta sitoutuu vuokraamaan päiväkotirakennuksesta
päiväkerhotilat ja sitoutuu vuokraamaan palvelukeskuksesta diakoniatilat ja
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monitoimitilat erikseen tehtävän yhteiskäyttösopimuksen mukaisesti sekä tekemään
yhteiskäyttösopimuksen kunnan käyttöön tulevien nuorisotilojen osalta ja
edellyttää, että vuokratason tulee olla kohtuullinen ja hankinta‐arvoon perustuva.
Vuonna 2012 kunta on perustanut erillisen kiinteistöyhtiön Koy Riihikallion
Päiväkotikeskus, joka hallinnoi päiväkotikiinteistöä, jossa seurakunnan lapsityön tilat
ovat.
Talousjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta voi omalta osaltaan poiketa vuonna 2010
tehdystä yhteistyösopimuksesta ja tehdä vuokrasopimuksen suoraan Koy Riihikallion
Päiväkotikeskuksen kanssa, mikäli yhteistyösopimuksen muilla osapuolilla ei ole
mitään sitä vastaan.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

KESKUSTELUASIAT
Kn 245
Keskusteltiin kirkkokuljetuksista sekä messun alussa suoritettavasta alkuesittelystä.
Kirkkoherra selvitti kirjeenvaihtoaan Yrjö Soramiehen kanssa.
Talousjohtaja antoi selonteon valmisteluista asunto‐osakeyhtiön perustamiseksi
seurakunnan tontille rakennettavaa asuinkerrostalon toteuttamista varten.
Työnimenä sovittiin pidettäväksi As Oy Tuusulan Tähtitaivas.
ILMOITUSASIAT
Kn 246
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen
1)Piispa Tapio Luoma vierailee Tuusulan seurakunnassa 3.4.2013. Hän tapaa
työntekijät klo 14–16. Ja hän toivoo tapaavansa kirkkoneuvoston klo 17.
Klo 16–17 on kahvit. Tilaisuus pidetään Jokelan kirkolla.
2) Suunnittelutarveratkaisut, jotka koskevat Tuusulan Rusutjärvellä Envallin RN:o 3:23
tilalle sijoitettuja rakennuspaikkoja, ovat saaneet lainvoiman:
¤ n:ro 3 (omakotitalo, 1 ½ krs, 300 k‐m2 + talousrakennus (1 krs, 100 k‐m2)
¤ n:ro 4 (omakotitalo, 1 ½ krs, 300 k‐m2 + talousrakennus (1 krs, 100 k‐m2)
3) Seppo Yli‐Antolalle on myönnetty seurakuntaneuvoksen arvonimi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.
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SELITYKSEN ANTAMINEN ILKKA SEPPÄLÄN TEKEMÄÄN VALITUSKIRJELMÄÄN KORKEIMMALLE
HALLINTO‐OIKEUDELLE
Kn 247
Ilkka Seppälä on tehnyt valituksen korkeimmalle hallinto‐oikeudelle Helsingin
hallinto‐oikeuden päätöksestä Seppälän tekemään kanteluun Tuusulan seurakunnan
kirkkoneuvoston toiminnasta kokouksessa 5.4.2011. (LIITE 11)
Korkein hallinto‐oikeus pyytää kirkkoneuvoston selitystä 12.12.2012 mennessä.
Puheenjohtajan
esitys
Kirkkoneuvosto
1 toteaa, että puheenjohtajisto on keskustellut asiasta kokouksessaan 22.11.2012
ja antanut tukensa puheenjohtajan esitykselle
2 toteaa selityksenään antaneensa kaikki asiaan liittyvät tiedot ja näkemyksensä
lausunnossaan Helsingin hallinto‐oikeudelle (Kn 09/11 § 238, LIITE ), joka on
liitteineen selityspyynnön läheteasiakirjoissa ja johon kirkkoneuvostolla ei enää
ole lisättävää
Päätös

Esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto jääväsi Ilkka Seppälän tämän asian käsittelystä ja
Ilkka Seppälä ei ollut läsnä kokoushuoneessa tämän pykälän aikana.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Kn 248
Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja päätti kokouksen klo 21.12.
Kirkkoneuvosto veisasi virren 7:1‐2.

