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KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2/2023

aika

paikka

jäsenet:

Tiistaina 7. 3. 2023, klo 18. 30

Sähköinen Teams-etäkokous

S Leena Jäntti (puheenjohtaja)
D Antti Heikkilä (varapuheenjohtaja) (este)

Varajäsenet;

\3 Lea Ahonen

D Jori Enroth

D Outi Huusko (este)

S Jenni Kangasmäki
S Kirsi Loponen
S Katja Pietilä-Virtanen
D Jussi Salonen

S Marianna Simo

BAIttiTorkkeli

Sirpa Viiru

D Niina-Liisa Ahs

S Eeva-Liisa Nieminen

Kaisa Aitlahti

Ilkka Ertimo

Anne Häkkinen

Kari Kinnunen

Markus Meckelborg
Sari Rinne

Erja Sarenius-Salmenkivi
Liisa Siren

Lauri Untamo

Ulla Välipakka

Berit Haglund

Marko Ceder

Esa Heikkilä

Jukka Kaikkonen

Uolevi Laakso

Liisa Palvas

Matti Rytkölä
Soile Seuna

Jorma Sulander

Eeva-Mari Vehkanen

Hanna Warro

viranhaltijat/asiantuntijat/muut:
Ulla Rosenqvist

S Päivi Flinkman

S Tuula Rasilainen

S Martti Napola
D Alexandra Aho

S Eetu Narinen

kirkkoherra

talousjohtaja
johtava tiedottaja
hallintosihteeri, valtuuston sihteeri

nuorten työalaryhmän edustaja
nuorten työalaryhmän edustaja

asiat: §§ 11-16

allekirjoitukset:

/^ O C-^-n . it.i^^- '^--

Leena Jäntti, puheenjohtaja

pöytäkään tarkastus Tuusulassa 8. 3. 2023

/

rtti-I^lapola, sihtegri

frko Ceder Ilkka Ertimo
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KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.30, kirkkoherra piti alkuhartauden (Mark. 14: 32-42)

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KJ 8:5, 1-2:
Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos
varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä
kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan
ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.

KL7LUKU36
PÄÄTÖKSENTEKOTAVAT JA SÄHKÖINEN KOKOUS
Toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa tai sähköisessä toimintaympäristössä
tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous). Sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut
ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö-ja ääniyhteydessä. Sähköisessä kokouksessa seurakunnan tai
seurakuntayhtymän tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, että salassa pidettävät tiedot eivät ole
ulkopuolisten saatavilla

KL 7:4, 1-2:
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kirkkovaltuuston kokouksen 2/23 kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä Tuusulan seurakuntakeskuksen
ilmoitustaululla 28.2.2023 alkaen. Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty kirkkovaltuuston jäsenille 28.2.2023
sähköpostitse.

Suoritettiin nimenhuuto. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Marko Ceder ja Ilkka Ertimo valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Pöytäkirjantarkastus
seurakuntakeskuksella 8. 3.
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KIINTEISTÖTOIMEN JOHTOKUNNAN OHJESÄÄNNÖN PÄIVITYS JA JÄSENMÄÄRÄN LISAMINEN

Kv 11

Kn 30 (14. 2. 2023)

Seurakuntavaalien jälkeisissä ryhmien välisissä neuvotteluissa on noussut esille tarve muuttaa
kiinteistötoimen johtokunnan kokoonpanoa. Voimassaolevan ohjesäännön mukaan kirkkovaltuusto
valitsee johtokuntaan puheenjohtajan, kolme jäsentä sekä varajäsenen. Uuden esityksen mukaan
kiinteistötoimen johtokuntaan valitaan puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle
henkilökohtainen varajäsen (1+6+6). Muutoksen myötä kiinteistötoimen johtokunnan ohjesääntö
tulee tältä osin päivittää sekä nimetä johtokuntaan uudet jäsenet.

Talousjohtajan

esitys
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että

l. se hyväksyy kiinteistötoimen johtokunnan kokoonpanomuutoksen siten, että johtokuntaan valitaan
puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä.
2. se hyväksyy kiinteistötoimen johtokunnan uuden ohjesäännön.
3. se nimeää uuden kokoonpanon edellyttämät jäsenet kiinteistötoimen johtokuntaan kaudelle 2023-
2024.

LIITE 6 Kiintoistötoimon johtokunnan ohjosaäntö

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätään johtokunnan ohjesääntöön, että l) kokous on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla 2) äänestyksen tasatilanteessa
puheenjohtajan ääni ratkaisee 3) esittelijöinä toimivat viranhaltijat.

Kv 11

Kirkkoneuvoston

esitys
Kirkkovaltuusto

l. hyväksyy kiinteistötoimen johtokunnan kokoonpanomuutoksen siten, että johtokuntaan valitaan
puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä.
2. hyväksyy kiinteistötoimen johtokunnan uuden ohjesäännön.
3. nimeää uuden kokoonpanon edellyttämät jäsenet kiinteistötoimen johtokuntaan kaudelle 2023-
2024.
LIITE l Kiinteistötoimen johtokunnan ohjesääntö

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkovaltuusto nimesi kiinteistötoimen johtokunnan jäsenet
seuraavasti:

Jäsen

Ilkka Ertimo (pj)
Marjut Kylliäinen
Tiina Haapalainen
Hanna Warro

Pertti Airikka

Satu Koskimaa

Arto Kivistö

henk.koht. varajäsen

Aune Savolainen

Sirpa Viiru

Veikko Seuna

Maila Tikkanen

Eeva-Liisa Niminen

Pekka Sormunen
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HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN OHJESÄÄNNÖN PÄIVITYS JA JÄSENMÄÄRÄN LISÄÄMINEN

Kv 12

Kn 31 (14. 2. 2023)

Seurakuntavaalien jälkeisissä ryhmien välisissä neuvotteluissa on noussut esille tarve muuttaa
hautaustoimen johtokunnan kokoonpanoa. Voimassaolevan ohjesäännön mukaan kirkkovaltuusto
valitsee johtokuntaan puheenjohtajan, kolme jäsentä sekä varajäsenen. Uuden esityksen mukaan
hautaustoimen johtokuntaan valitaan puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle
henkilökohtainen varajäsen (1+6+6). Muutoksen myötä hautaustoimen johtokunnan ohjesääntö tulee
tältä osin päivittää sekä nimetä johtokuntaan uudet jäsenet.

Talousjohtajan
esitys

Päätös

Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että

l. se hyväksyy hautaustoimen johtokunnan kokoonpanomuutoksen siten, että johtokuntaan valitaan
puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä.
2. se hyväksyy hautaustoimen johtokunnan uuden ohjesäännön.
3. se nimeää uuden kokoonpanon edellyttämät jäsenet hautaustoimen johtokuntaan kaudelle 2023-
2024.
LIITE 7 -Hautaustoimen johtokunnan ohjosääntö

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätään johtokunnan ohjesääntöön, että l) kokous on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla 2) äänestyksen tasatilanteessa
puheenjohtajan ääni ratkaisee 3) esittelijöinä toimivat viranhaltijat.

Kv 12

Kirkkoneuvoston

esitys
Kirkkovaltuusto

l. hyväksyy hautaustoimen johtokunnan kokoonpanomuutoksen siten, että johtokuntaan valitaan
puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä.
2. hyväksyy hautaustoimen johtokunnan uuden ohjesäännön.
3. nimeää uuden kokoonpanon edellyttämät jäsenet hautaustoimen johtokuntaan kaudelle 2023-
2024.

Päätös

LIITE 2 Hautaustoimen johtokunnan ohjesääntö

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkovaltuusto nimesi hautaustoimen johtokunnan jäsenet
seuraavasti:

Jäsen,

Jorma Sulander (pj)
Irma Jokinen (vpj)
Esa Heikkilä

Sari Rinne

Heli Udd
Sanna Tuhkunen

Teemu Hemmi

henk. koht. varajäsen

Anita Lindqvist

Martti Väyrynen

Nina Salmela

Satu Kumpulainen

Outi Huusko

Leena Jokinen
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KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN

Kv 13

Kn 32 (14. 2. 2023)

Kirkkovaltuusto on päättänyt 17. 1. 2023 pitämässään kokouksessa kasvattaa Tuusulan seurakunnan
kirkkoneuvoston jäsenmäärää kahdella, jolloin kirkkoneuvosto koostuu puheenjohtajana toimivan
kirkkoherran lisäksi varapuheenjohtajasta sekä 11 jäsenestä, joilla kullakin henkilökohtainen
varajäsen. Muutoksen myötä kirkkoneuvoston ohjesääntö tulee päivittää. Kirkkolain 10 luvun 3§
mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.

Puheenjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kirkkoneuvoston päivitetyn ohjesäännön,

jonka jälkeen se viedään Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

LIITE 8 Kirkkonouvoston ohjesääntö

Päätös

Kv 13

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

Kirkkoneuvoston

esitys
Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston päivitetyn ohjesäännön, jonka jälkeen se viedään Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Päätös

LIITE 3 Kirkkoneuvoston ohjesääntö

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

HALLINTOMALLIN PÄIVITYS
Kv 14

Kn 33 (14. 2. 2023)

Tuusulan seurakunnan hallinnon ja henkilöstön organisaatiomalli on hyväksytty kirkkovaltuuston
kokouksessa 5/21.
Nyt valitun uuden valtuuston myötä on tarvetta päivittää hallintomallia.
Muutokset koskevat kirkkoneuvoston ja hautaus-ja kiinteistötoimen johtokuntien jäsenten ja
varajäsenten määrää sekä Kellokosken ja Jokelan aluetyöryhmien työntekijäedustajien määrää.
Muutos koskee myös POLKU-nimistä moniammatillista työryhmää, johon valitaan työntekijäedustajien
lisäksi luottamushenkilöedustajatja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Henkilöstöorganisaatiossa
muutokset koskevat kiinteistötoimea ja yleishallintoa.

Puheenjohtajan

esitys
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Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se

l. hyväksyy liitteenä olevan Tuusulan seurakunnan hallinon ja henkilöstön organisaatiomallin
2023.

LIITE 9 Tuusulan seurakunnan hallinnon ja henkilöstön organiGaatiomalli

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätään johtokuntien ohjesääntöihin, että kokous on
päätösvaltainen, kun kokouksessa vähintään puolet on paikalla ja äänestyksen tasatilanteessa
puheenjohtajan ääni ratkaisee. Esittelijöinä toimivat viranhaltijat.

Kv 14

Kirkkoneuvoston

esitys
Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Tuusulan seurakunnan hallinon ja henkilöstön
organisaatiomallin 2023.

LIITE4 Tuusulan seurakunnan hallinnon ja henkilöstön organisaatiomalli

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTAYTyMINEN

Kv 15

Kn 34 (14. 2. 2023)
Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestäminen on kirkkoneuvoston vastuulla. Sisäisen valvonnan
tarkoituksena on varmistua siitä, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti,
avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet,

jotka edistävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan
tavoitteiden saavuttamiseksi. Sisäinen valvonta sisältyy siten kaikkien toimielinten ja työntekijöiden

vastuuseen; se on paitsi operatiivista päivittäistoimintaa myös johdon ja esihenkilöiden työhön
sisältyvää valvontaa. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty
asianmukaisesti.

Tuusulan seurakunnassa on yhteistyötoimikunnan (2. 3. 2017 § 6) ja kirkkoneuvoston (14. 3. 2017 § 24)
hyväksymätsisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet.
Sisäisen valvonnan näkyvä osa - sisäinen tarkastus - sisältää luottamushenkilöiden suorittamaa
seurantaa seurakunnan toiminnasta. Käytännössä sisäiset tarkastajat seuraavat ja arvioivat
seurakunnan toimintoja sekä johtamis-ja hallinnointitapoja, ottavat kantaa heille esitettyihin tietoihin
seurakunnan toiminnasta ja taloudesta sekä hoitavat omalta osaltaan tiedonkulkua seurakuntalaisten

ja seurakunnan välillä.

Kirkkoneuvoston (§ 45/20221) antamana suosituksena on, että luottamushenkilöiden suorittamassa
sisäisessä tarkastustoiminnassa keskitytään laajempiin linjoihin, sillä yksityiskohtaista, detaljitasoista
tarkastustoimintaa ei ole nähty tarkoituksenmukaisena.
Sisäisen tarkastuksen tehtävään valittavat luottamushenkilöt nimeää kirkkovaltuusto.
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Käytännössä Tuusulan seurakunnan sisäisen tarkastuksen ohjaus on järjestäytynyt syksyllä 2021
toimintansa aloittaneessa työryhmässä, johon ovat kuuluneet kirkkovaltuuston edellisellä
valtuustokaudella keskuudestaan valitsemat sisäiset tarkastajat Jukka Kaikkonen (puheenjohtaja) ja

Annika Lappalainen, talousjohtaja Päivi Flinkman ja taloussihteeri Tuija Kantanen (sihteeri).

Talousjohtajan
esitys

Kirkkoneuvosto päättää

l. perustaa sisäisen tarkastuksen työryhmän vuosille 2023-2026.
2. että sisäisen tarkastuksen työryhmään kuuluu kaksi kirkkovaltuuston nimeämää edustajaa, talousjohtaja

ja taloussihteeri.
3. esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee sisäisen tarkastajan tehtävään kaksi luottamushenkilöä vuosille

2023-2026. Valittavien sisäisten tarkastajien tehtävänä on arvioida ja kehittää seurakunnan toimintoja

sekä johtamis-ja hallinnointitapoja, ottaa kantaa heille esitettyihin tietoihin seurakunnan toiminnasta ja
taloudesta sekä hoitaa omalta osaltaan tiedonkulkua seurakuntalaisten ja seurakunnan välillä.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kv 15

Kirkkoneuvoston

esitys
Kirkkovaltuusto valitsee sisäisen tarkastajan tehtävään kaksi luottamushenkilöä vuosille 2023-2026.
Valittavien sisäisten tarkastajien tehtävänä on arvioida ja kehittää seurakunnan toimintoja sekä
johtamis-ja hallinnointitapoja, ottaa kantaa heille esitettyihin tietoihin seurakunnan toiminnasta ja
taloudesta sekä hoitaa omalta osaltaan tiedonkulkua seurakuntalaisten ja seurakunnan välillä.

Päätös Sisäisiksi tarkastajiksi valittiin Pekka Laakso ja Hanna Warro

VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN SUHTEELLISIA VAALEJA VARTEN VUOSIKSI 2023-2026
Kv 16

Kn 40 (14. 2. 2023)

Kirkkovaltuusto on 31. 1. 2023 pitämässään kokouksessa §2 asettanut vaalilautakunnan suhteellisia
vaaleja varten vuosiksi 2023-2026 seuraavasti:

Jäsenet: Marko Ceder, Ulla Välipakka, Esa Heikkilä
varajäsenet: Markus Meckelborg, Esa Ukkola, Jukka Kaikkonen

Kirkkolain 23 luvun §8 mukaan kirkollisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin

vähintään 40 prosenttia. Sukupuolikiintiö ei toteudu kyseisen vaalilautakunnan varajäsenten osalta,
joten vaalilautakunta suhteellisia vaaleja varten kaudelle 2023-2026 tulee asettaa uudelleen

Puheenjohtajan

esitys
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Päätös

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaa keskuudestaan toimikaudekseen 2023-2026
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan ja valitsee siihen kolme varsinaista jäsentä ja

kolme varajäsentä.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

Kv 16

Kirkkoneuvoston

esitys

Päätös

Kirkkovaltuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen 2023-2026 suhteellisten vaalien

toimittamista varten vaalilautakunnan ja valitsee siihen kolme varsinaista jäsentä ja kolme
varajäsentä.

Vaalilautakunta suhteellisten vaalien toimittamista varten valittiin seuraavasti:

Jäsen
Marko Ceder

Ulla Välipakka
Esa Heikkilä

varajäsen
Liisa Palvas

Esa Ukkola

Jukka Kaikkonen

VALTU USTOALOITTEET

Valtuustoaloitteita ei jätetty

ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitusasioita

KESKUSTELUASIAT

Lea Ahonen esitti, että halutessaan kirkkovaltuuston jäsenet voisivat antaa yhteystietonsa julkisesti
nähtäville srk:n nettisivuille, jotta seurakuntalaisilla olisi mahdollisuus ottaa valtuutettuihin yhteyttä.
Sovittiin, että johtava tiedottaja lähettää valtuutetuille viestin, jonka kautta voi antaa suostumuksensa
yhteystietojensa julkaisemiseen nettisivuilla.

Hanna Warro tiedusteli, miten Teamsin välityksellä pidetyn valtuuston kokouksen julkinen
seuraaminen on järjestetty. Hallintosihteeri totesi, että hyvistä pyrkimyksistä huolimatta sitä ei ollut
tällä kertaa huomattu järjestää, mutta jatkossa asia huomioidaan.

SEURAAVAT KOKOUKSET- KEVÄT 2022

Kirkkoneuvosto: 14. 3., 4.4., 2. 5., 6. 6., 5. 9., 3. 10., 7. 11., 5. 12.
Kirkkovaltuusto: 23. 5., 26. 9., 28. 11.

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19. 02 ja antoi valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan. Herran siunaus
kirkkoherran johdolla.


