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Keravan seurakuntakeskus, Papintie 2-6, Kerava
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Mäkinen Leena
Niemelä Miika
Niinisalo Vaito
Nurmi Aapo
Nykänen Marja-Liisa, vpj

Ohtonen-Jones Saija
Palviainen Kirsi-Maaret
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Viljamaa Maria

Este: Kaikkonen Elina, Kiiski Aarne, Laiho Pirkko, Manninen Salme, Niinisalo Vaito,
Makkonen Kalle, Hammarberg Tarja, Jaatinen Antti, Puumalainen Anne, Sarin Elina
Varajäsenet: Timonen Jari, Arvela Hannu, Enjala Birgit, Ikonen Jukka, Virtanen Hannu,
Kaukolahti Esko, Ennevaara Anssi, Komokallio Tuula
Viran puolesta läsnä

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

Allekirjoitus
Mikko Mäkelä
Puheenjohtaja
Pöytäkirja on tarkistettu

31.3.2016 klo 20.10 seurakuntakeskuksen isossa salissa

Raili Löytty
Pöytäkirja on ollut
kirkkoherranvirastossa

Asta Koponen
Pöytäkirjanpitäjä

julkisesti

Marja-Liisa Marviala
nähtävänä

kokouksen sihteeri
Asta Koponen

1.4.-1.5.2016

klo

8.00-15.45
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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.31 ja pastori Asta Koponen piti
alkuhartauden.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 10.2.1994 § 1 mukaan kirkkovaltuuston
kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. 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.
Kokouskutsu ja esityslista on lisätty luottamushenkilöiden intraan 24.3.2016
mennessä, jolloin siitä on lähetetty kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston
jäsenille sähköpostiviesti. Lisäksi kokousmateriaali on samalla postitettu
niille, jotka ovat pyytäneet sen käyttöönsä myös tulosteena. Kuulutus on
ollut nähtävillä seurakuntakeskuksen ilmoitustaululla vähintään viikon ajan
ennen kokousta.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla, KL:7,4.
Ehdotus:
Kirkkovaltuusto toteaa
päätösvaltaiseksi.

kokouksen

laillisesti

koolle

kutsutuksi

ja

Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajat
Ehdotus:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Raili Löytty ja Kalle Makkonen. Pöytäkirja
tarkastetaan kokouksen päätyttyä seurakuntakeskuksen isossa salissa.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raili Löytty ja Marja-Liisa Marviala.
Pöytäkirja tarkistetaan kokouksen päätyttyä seurakuntakeskuksen isossa
salissa.
Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.
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Päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Seurakunnan metsäsuunnitelma
Kneuv 10.12.2015 § 204
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 §:n mukaan seurakunnan ja
seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain tavoitteiden toteuttamiseksi
hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän
metsäsuunnitelman
mukaisesti.
Metsäsuunnitelman
tulee
olla
metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön
laatima. Metsänhoitoyhdistys Uusimaa ry on laatinut Keravan seurakunnan
metsäsuunnitelman vuosille 2015-2024 (liite nro 64)
Metsäsuunnitelma sisältää metsälön eli yhtenä kokonaisuutena hoidettavan
metsätalousyksikön yhteenvetotiedot, perustiedot kuvioittain ja
metsäkartat.
Metsäsuunnitelmassa
on
kuvattu
metsän
hakkuumahdollisuudet ja hoitotarpeet lähivuosina. Ehdotukset eivät ole
sitovia ja esimerkiksi puumarkkinatilanteen mukaan voidaan harkita
muitakin vaihtoehtoja.
Keravan seurakunnan metsämaan yhteisala on 20,3 ha. Maantieteellisesti
metsämaa sijoittuu Keravalle (Salomaa), Tuusulaan (Mäntypirtti,
Sammaloja, Heinmaa) ja Vihtiin (Nuottakoto, Lepola).
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Keravan
seurakunnan metsäsuunnitelman vuosille 2015-2024 liitteen nro 64
mukaisesti.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan.

------------§1

Liitteenä nro 1 on Keravan seurakunnan metsäsuunnitelma vuosille 20152024.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Keravan
seurakunnan metsäsuunnitelman vuosille 2015-2024 liitteen nro 1
mukaisesti.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
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Seurakunnan taloussäännön uusiminen
Kneuv 11.2.2016 § 25
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.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteen nro
11 mukaisen Keravan seurakunnan taloussäännön.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaan.

------------§2

Liitteenä nro 2 on Keravan seurakunnan uusittu taloussääntö.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää hyväksyä liitteen nro
2 mukaisen Keravan seurakunnan taloussäännön.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
Taloussääntö astuu voimaan 2.5.2016.
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Määräalan kauppa
Kneuv 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 markkina-arvon 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:
Kirkkoneuvosto päätti päätöskohdat 1-2 esityksen mukaan.
-------------

Kneuv 11.2.2016 § 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
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määräala liitettynä hautausmaa-alueeseen 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.
Päätös:
Kirkkoneuvosto päätti päätöskohdat 1-3 esityksen mukaan.
------------§3

Liitteenä nro 3 on Erkki Kinnusen perikunnan edustajien 9.2.2016 tarjous
määräalasta. Liitteenä nro 4 on kartta määräalasta.
Seurakunta on saanut tiedon 30.3.2016 lahjakirjasta 1.3.2016 sekä Erkki
Kinnusen kuolinpesän osittaisesta osituksesta ja perinnönjaosto VähäKinnulan tilan osalta siten, että kuolinpesän osakas Eine Nousiainen tulee
näiden asiakirjojen nojalla kauppaa koskevan 1,2 hehtaarin maa-alueen
omistajaksi.
Ehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto päättää
1. hankkia karttaliitteen nro 4 mukaisen määräalan 1,2 hehtaaria VähäKinnulan 858-405-26-3 tilasta Tuusulan kunnasta Erkki Kinnusen
perikunnalta 9.2.2016 tarjouksen mukaan hintaan 8,5 €/m2,
2. valtuuttaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Ossi Honkasalon ja
talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkäsen allekirjoittamaan kauppakirjan,
3. 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

Kirkkovaltuusto

31.3.2016

2/2016

hallintokustannukset
leimaveron ja muiden kauppaan liittyvien
kustannusten kattamiseksi. Kustannukset katetaan seurakunnan
rahavaroista.
Päätös:
Kirkkovaltuusto päätti
1. yksimielisesti ehdotuksen mukaan,
2. valtuuttaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan Ossi Honkasalon ja
talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkäsen allekirjoittamaan kauppakirjan
Eine Nousiaisen kanssa,
3. yksimielisesti ehdotuksen mukaan.
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Ilmoitusasiat
Kirkkoherra
alusti
kirkkoturva-asiasta,
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content3F9312
Kirkkoherra esitteli seurakunnan toiminnan suuntaviivat 2016-2019 monisteen. Moniste jaettiin kirkkovaltuuston jäsenille.
Kirkkoherra esitteli piispantarkastuksen ohjelmaa. Ohjelma jaettiin
kirkkovaltuuston jäsenille.
Kirkkoherra kertoi seurakuntayhtymää valmistelevan työryhmän työn
etenemisestä.
Talousjohtaja kertoi kirkon vakuutusturvasta ja paloturvallisuudesta.
Kirkkoherra kertoi, että vuoden 2016 alusta seurakunnasta on eronnut 43
henkilöä ja seurakuntaan liittynyt 31 henkilöä.
Kirkkovaltuuston vuoden 2016 ensimmäinen kokous oli kirkollisvaalikokous
9.2.2016. Sen pykälöinti pidetään itsenäisenä.
Aloitteet
Kirkkojärjestyksen 8. luvun 4 §:n mukaan, jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa
saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä
kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä
toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi.
Aloitteita ei merkitty.
Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja jätti valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.02.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta
eikä hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa
tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee
yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
Pöytäkirjan pykälät:
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Kirkollis- ja hallintovalitukset
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella kirkollisvalituksella: 1-3
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella hallintovalituksella:
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Helsingin hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Ratapihantie 9
Postiosoite: PL 120 00521 Helsinki
Telekopio: 09-17353479
Sähköposti: helsinki.hao@om.fi
Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 1-3 (valitusaika 30 päivää)
Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät:
(valitusaika 30 päivää)
Kirkollisvalitus alistusasiassa:
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot:
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät:
Käyntiosoite: Kirkkokatu 10
Postiosoite: PL 203 02771 Espoo
Telekopio: 09-80508848
Sähköposti: espoo.tuomiokapituli@evl.fi
Valitusaika 30 päivää
Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät:
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PL 185 (Satamakatu 11), 00161 Helsinki
Telekopio: 09-1802 350
Sähköposti: kirkkohallitus@evl.fi
Valitusaika 30 päivää
Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät:
PL 29 (Meritullinkatu 10), 00023 Valtioneuvosto
Telekopio: 09-135 9335 (kirjaamo)
Sähköposti: kirjaamo@minedu.fi
Valitusaika 30 päivää
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
valittajan nimi ja kotikunta
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos
valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi
ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen
valtakirja.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat
on
toimitettava
valitusajassa
päätöksessä
mainitulle
valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin
välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

