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Seurakuntakeskuksen neuvotteluhuone, Papintie 2-6, Kerava
Torstaina 11.2.2016 klo 18.00

Osallistujat:
Essi Haukkavaara
Ossi Honkasalo (vpj)
Liisa Hynynen
Antti Jaatinen
Aarne Kiiski

Seija Liimatainen
Kalle Makkonen
Marja-Liisa Marviala
Vaito Niinisalo
Saija Ohtonen-Jones

Kirkkovaltuuston edustajat:

Mikko Mäkelä, kirkkovaltuuston pj, poissa
Marja-Liisa Nykänen, kirkkovaltuuston vpj

Viran puolesta läsnä:

Ari Autio, kirkkoherra
Pirjo-Riitta Pitkänen, talousjohtaja
Asta Koponen, kirkkoneuvoston sihteeri

Kutsuttuna (§ 22 ajaksi):

Katri Ahonen, joht. nuorisotyönohjaaja
Mirva Nyman, joht. diakoniatyöntekijä
Eija Pääkkönen, joht.
varhaiskasvatuksenohjaaja
Markus Tirranen, papiston ja kanttorien
väliesimies

Allekirjoitus
Ari Autio
Puheenjohtaja

Asta Koponen
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on tarkistettu 11.2.2016 klo 21.14 kirkkoherranvirastossa

Marja-Liisa Marviala

Vaito Niinisalo

Pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä
12.2.2016-25.2.2016 klo 8.00-15.45 kirkkoherranvirastossa.
kokouksen sihteeri
Asta Koponen
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00 ja pastori Markus Tirranen
piti alkuhartauden.

§ 19

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston kokouksen kutsuu koolle
puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet
sen jäsenistä on saapuvilla, KL:7,4.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kutsu, johon on liitettävä
luettelo käsiteltävistä asioista, toimitetaan jäsenille viimeistään viisi
päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lisätty
luottamushenkilöiden intraan 4.2.2016, jolloin siitä on lähetetty
kaikille osallistujille sähköpostiviesti. Lisäksi kokousmateriaali on
samalla postitettu niille, jotka ovat pyytäneet sen käyttöönsä myös
tulosteena.
Puheenjohtajan esitys:
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 20

Pöytäkirjan tarkastajat
Puheenjohtajan esitys:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marja-Liisa Marviala ja Vaito
Niinisalo.
Pöytäkirja
tarkastetaan
seurakuntakeskuksen
neuvotteluhuoneessa kokouksen päätyttyä.
Päätös:
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Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja-Liisa Marviala ja Vaito
Niinisalo.
Pöytäkirja
tarkastetaan
seurakuntakeskuksen
neuvotteluhuoneessa kokouksen päätyttyä.
§ 21

Työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtajan esitys:
Kokouskutsun yhteydessä toimitettu työjärjestys hyväksytään.
Päätös:
Työjärjestys hyväksyttiin.

§ 22

Vuoden 2015 toimintakertomuksen seurakunnallinen toiminta (2.
pääluokka)
Kokoukseen on kutsuttu johtava nuorisotyönohjaaja Katri Ahonen,
johtava
diakoniatyöntekijä
Mirva
Nyman,
johtava
varhaiskasvatuksenohjaaja Eija Pääkkönen sekä papiston ja
kanttorien väliesimies Markus Tirranen esittelemään omien
työalojensa toimintaa vuonna 2015.
Numeroimattomana liitteenä on talousarviossa hyväksyttyjen
toiminnallisten ja taloudellistan tavoitteiden arvioinnin luonnos.
Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee toimintakertomuksen 2. pääluokkaa
koskevista asioista ja päättää
1. merkitä lähiesimiesten esitykset tiedoksi ja
2. lähettää toimintakertomuksen edelleen valmisteltavaksi.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaan.

§ 23

Seurakuntayhtymähankkeen työryhmän perustaminen
Kirkkovaltuusto päätti 17.12.2015 (§ 71), että Keravan seurakunta ei
ole mukana Keski-Uudenmaan ns. kasipallo-kuntien yhteisessä
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seurakuntayhtymähankkeessa. Samalla kirkkovaltuusto päätti, että
Keravan seurakunta jatkaa Tuusulan rovastikunnan seurakuntien
yhtymähankkeen selvittelyä, sekä selvittää vaihtoehtoisena mallina
seurakuntien keskinäisen yhteistyön syventämisen ja vapaaehtoisten
rakenteellisten yhteistyön muotojen luomista.
Tuusulan rovastikunnan seurakuntien puheenjohtajiston kokouksessa
22.1.2016 sovittiin seurakuntayhtymää valmistelevan työryhmän
perustamisesta. Kirkkoneuvostot valitsevat työryhmään kirkkoherran
ja talousjohtajan lisäksi neljä kirkkovaltuuston jäsentä.
Puheenjohtajan esitys:
1. Kirkkoneuvosto valitsee työryhmään kirkkoherra Ari Aution ja
talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkäsen lisäksi neljä kirkkovaltuuston
jäsentä.
2. Kirkkoneuvosto edellyttää, että työryhmä toimii Keravan
kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti: ”että Keravan seurakunta
jatkaa Tuusulan rovastikunnan seurakuntienyhtymähankkeen
selvittelyä, sekä selvittää vaihtoehtoisena mallina seurakuntien
keskinäisen yhteistyön syventämisen ja vapaaehtoisten
rakenteellisten yhteistyön muotojen luomista.”
Päätös:
1. Kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti työryhmään kirkkoherra Ari
Aution ja talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkäsen lisäksi neljä
kirkkovaltuuston jäsentä:
Ossi Honkasalo,
Mikko Mäkelä,
Liisa Hynynen ja
Maija Länsimäki.
2. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esityksen mukaan.
§ 24

Ostolaskujen asiatarkastus

Taloudellinen jaosto vahvisti edellisen
asiatarkastuslistan 13.11.2014 (§ 134).
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Listaan esitetään tehtäväksi eräitä muutoksia ja tarkistuksia.
Päivitetty lista on liitteenä nro 10.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä noudatettavaksi liitteen nro 10
mukaisen listan laskujen asiatarkastuksesta kustannuspaikoittain.
Laskut hyväksyy talousjohtaja ja hänen ollessa estyneenä kirjanpitäjä.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti.

§ 25

Seurakunnan taloussäännön uusiminen

Taloussääntö ja kirkkoneuvoston ohjesääntö ovat seurakunnan
hallintoa ja taloutta ohjaavat perussäännöt. Näitä sääntöjä tulee aina
tarkastella vierekkäin ja niiden tulee täydentää toisiaan.
Taloussäännössä seurakuntatalous määrittelee taloushallinnon
perusasiat, esimerkiksi miten taloutta suunnitellaan ja hoidetaan,
kuka käyttää päätösvaltaa missäkin asioissa ja mihin saakka, irtaimen
ja
kiinteän
omaisuuden
hoitotavoista,
laskentatoimesta,
raportointitavoista ja sisäisen valvonnan järjestämistavoista.
Seurakunnan taloussäännön tarkoituksenmukaisuus tarkistetaan ja
päivitetään kulloistenkin tarpeiden mukaan. Seurakunnille on annettu
taloussääntömalli yleiskirjeessä 39/2010.
Tuomiokapituli on vahvistanut 18.8.2015 Keravan seurakunnan
kirkkoneuvoston ohjesäännön ja kirkkoneuvosto on tarkentanut
12.11.2015 (§ 173) ohjesäännön 11 §:n ”talousjohtajan ratkaisuvalta”
osalta.
Nyt esillä oleva taloussääntö on mallisäännön mukainen eikä ole
ristiriidassa kirkkoneuvoston ohjesäännön kanssa.
Seurakunnan uusittu taloussääntö on liitteenä nro 11.
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Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
liitteen nro 11 mukaisen Keravan seurakunnan taloussäännön.

Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan.

§ 26

Myyntitarjous määräalasta
KN 21.1.2016 § 13
Erkki Vilhelmi Kinnusen kuolinpesän osakkaat ovat olleet yhteydessä
seurakuntaan ja kysyneet seurakunnan kiinnostusta ostaa noin 1,2 ha
määräala Vähä-Kinnula tilasta Tuusulan kunnassa. Määräala
rajoittuu Keravan seurakunnan hautausmaahan.
Kuolinpesän edustajat kävivät seurakunnassa keskustelemassa
asiasta
seurakunnassa
kirkkoneuvoston
puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja talousjohtajan kanssa ja keskustelun tuloksena
syntyi liitteessä nro 9 rajattu noin 1,2 ha alue.
Kuolinpesän osakas Eine Nousiainen on 21.12.2015 lähettänyt
seurakuntaan myyntitarjouksen, joka esitellään kokouksessa.
Talousjohtaja
on
tilannut
Kiinteistömaailma
Tuusulan
Asuntomyymälä LKV:ltä arviokirjan määräalan käyvän markkinaarvon selvittämiseksi. Arviokirja esitellään kokouksessa.
Kirkkoneuvoston tulisi ottaa kantaa jatkotoimenpiteistä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. tehdä 75 000 euron suuruisen vastatarjouksen tekemisestä ja
2. valtuuttaa kirkkoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan
ja talousjohtajan neuvottelemaan maanomistajien kanssa.
Päätös:
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Kirkkoneuvosto päätti päätöskohdat 1-2 esityksen mukaan.
------------§ 26

Kirkkoneuvoston tarjous on saatettu myyjien tietoon ja asiasta käytiin
neuvotteluja torstaina 4.2.2016. Käytyjen neuvottelujen jälkeen Eine
Nousiainen on 9.2.2016 lähettänyt sähköpostilla uuden tarjouksen,
jonka mukaan perikunnan edustajat ovat päätyneet tarjoamaan ko.
aluetta Keravan seurakunnalle 8,5 €/m2. Tarjous on liitteenä nro 12.
1,2 hehtaarin määräalan hinnaksi tulee siten 102.000 euroa.
Kyseinen määräalalla ei ole rakennusoikeutta, mutta se rajoittuu
Keravan hautausmaahan. On todennäköistä, että Hyrylän
ohikulkutien
jatkaminen
pohjoiseen
tulee
toteutuessaan
muuttamaan hautausmaan sisääntulojärjestelyjä ja siinä vaiheessa
nyt hankittavaksi ehdotettava määräala liitettynä hautausmaaalueeseen voi olla hyvinkin tarpeellinen. Myös hautausmaan
huoltorakennus sijaitsee hyvin lähellä naapurin rajaa, joten tässäkin
mielessä lisämaa juuri tähän kohtaan on hyvä. Määräalan kartta on
liitteenä nro 13.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että
1. kirkkovaltuusto päättää hankkia karttaliitteen nro 13 mukaisen
määräalan 1,2 hehtaaria Vähä-Kinnulan 858-405-26-3 tilasta
Tuusulan kunnasta Erkki Kinnusen perikunnalta 9.2.2016
tarjouksen mukaan hintaan 8,5 €/m2,
2. kirkkovaltuusto valtuuttaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan
Ossi Honkasalon ja talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkäsen
allekirjoittamaan kauppakirjan,
3. kirkkovaltuusto myöntää vuoden 2016 talousarvioon uuden
määrärahan 102.000 euroa investointiosaan tilille 447862 Inv.
maa-alueiden osto sekä 6.000 euroa niin ikään talousarvion
investointiosaan tilille 447619 Inv. muut hallintokustannukset
leimaveron ja muiden kauppaan liittyvien kustannusten
kattamiseksi. Kustannukset katetaan seurakunnan rahavaroista.
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Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti päätöskohdat 1-3 esityksen mukaan.

§ 27

Juhani Kettusen vuorotteluvapaan jatko

Kirkkoneuvosto on 26.11.2015 (§ 205) päättänyt tehdä leirikeskuksen
isännän Juhani Kettusen kanssa vuorotteluvapaasopimuksen ajalle
21.3.-11.9.2016 edellyttäen, että vuorotteluvapaan ehdot täyttyvät.
Kettunen on 2.2.2016 päivätyllä kirjeellä pyytänyt vuorotteluvapaan
pidennystä ajalle 12.9.-31.10.2016. Kettusen suunnitelmissa on
vuorotteluvapaan jälkeen jäädä vuosilomalle ja sen jälkeen eläkkeelle
1.1.2017.
TE-keskuksesta on tiedusteltu jatkomahdollisuutta ja sieltä on saatu
vastaus, että sopimus on työnantajan ja työntekijän välinen ja että
uusi sopimus voidaan tehdä ajalle 21.3.-31.10.2016. Sopimus on
kuitenkin päivättävä alkuperäisen sopimuksen mukaisesti.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää tehdä Juhani Kettusen kanssa
vuorotteluvapaasopimuksen ajalle 21.3.-31.10.2016 edellyttäen, että
vuorotteluvapaan ehdot täyttyvät.

Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan.

§ 28

Virkamiespäätökset
Kirkkoherra on tehnyt ajalla 1.1.-4.2.2016 virkamiespäätökset nro 12, joihin kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ei ole käyttänyt siirtooikeuttaan.
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Talousjohtaja on tehnyt ajalla 1.-31.1.2016 virkamiespäätökset nrot
1-33, joihin kirkkoneuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei
ole käyttänyt siirto-oikeuttaan.

Puheenjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tehdyt virkamiespäätökset tiedoksi.

Päätös:
Kirkkoneuvosto merkitsi tehdyt virkamiespäätökset tiedoksi.

§ 29

Ilmoitusasiat
Työterveyshuollon lausunto työpaikkakyselystä on esillä kokouksessa.
Seuraava
kokous
on
torstaina
10.3.2016
seurakuntakeskuksen neuvotteluhuoneessa.

§ 30

klo

18.00

Aloitteet
Aloitteita ei merkitty.

§ 31

Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 21.10.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 §:n
mukaan
oikaisuvaatimusta,
kirkollisvalitusta
eikä
hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista
hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 18–22, 25–26, 28–31
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Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 §:n 1
mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 23-24, 27
Kirkkolain 24 luvun 14 §:n 2 ja 3 mom:n, hallintolainkäyttölain 5
§:n 2 mom:n, sekä muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24
luvun 14 §:n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella,
että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992)
vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden
toimivaltaan.
Pykälät:
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika
Seuraavaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 23–24 , 27
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot:
Keravan seurakunnan kirkkoneuvosto
Käyntiosoite: Papintie 2-6, 04200 Kerava
Postiosoite: PL 134, 04201 Kerava
Telekopio: 09 4784 8400
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on
jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
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Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja
se on tekijän allekirjoitettava.
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