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Kirkkoneuvosto 17.3.2020 §§ 66-69
66 §

KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.32.
Alkuhartauden piti kirkkoherra Vesa Koivisto. Laulettiin virsi 483.

67 §

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla. (KL 7:4).
Esityslista on toimitettu 13.3.2020

Pj:n esitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kn 67 § Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

68 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pj:n esitys:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän
mukaisesti Jouko Porkka ja Terttu Sihvola-Rauttu

Kn 68 § Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi esitettiin Jouko Porkkaa ja Mirja
Vakkuria.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

69 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Pj:n esitys:

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin
Työjärjestyksessä todetaan, että 16.3.2020 koolla ollut Sanna Marinin hallitus totesi
Suomen olevan nyt poikkeustilassa koronaviruksen takia. Asetus valmiuslain
käyttöönotosta annetaan tiistaina 17.3.2020. Linjaukset ovat voimassa 13.
huhtikuuta asti. Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen ohjeistus asiasta koskien COVID-19 virusta
ja sen leviämisen ehkäisemistä, on samoin annettu 16.3.2020 heti hallituksen
lausunnon jälkeen.
§ 71; Koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet

Kn 69 § Päätös:

lisätään liitteet 71c ja 71 d

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kirkkoneuvosto 10.3.2020 § 50
Kirkkoneuvosto 17.3.2020 § 70
70 §

SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS
ENNAKKOKÄSITTELY

JA

TILINPÄÄTÖS

2019

-

Seurakunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen
lisäksi, mitä kirkkojärjestyksessä määrätään, soveltuvin osin voimassa, mitä
kirjanpitolaissa säädetään. Kirjanpitolain (1304/2004) 3: 1 § mukaan tilikaudelta on
laadittava tilinpäätös, joka sisältää mm: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja
liitetiedot. Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista
tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.
Kirkkojärjestyksen (KJ) 9:6 §:n ja 15:9 §:n mukaisesti seurakunnan
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältö tulee vastata kirjanpitolain mukaista.
Kirkkojärjestyksen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä seurakunnan on tehtävä esitys
tilikauden
tuloksen
käsittelyä
sekä talouden tasapainottamista koskeviksi
toimenpiteiksi.
Kirkkohallitus on myös antanut ohjeen Seurakunnan ja
seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laatiminen, jossa on noudatettavat ohjeet
toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja tasekirjasta.
Seurakunnan
kokouksessa
hautaustoimen
esittelemässä
Ruuskanen ja
**
Esityksen valmistelijat
kirkkoherra
**
Pj:n esitys:

Kn 50 § Päätös:

toimintakertomukset 2019 käydään läpi useassa erässä. Tässä
käsittelyssä on esillä diakonian-, musiikkityön-, kiinteistötoimen ja
työalat. Toimintakertomukset ovat liitteenä nro 50. Paikalla
ja kysymyksiin vastaamassa diakonian työalaan liittyen Keijo
musiikkityön osalta Mikko Haapaniemi.

ja

lisätiedot;

Keijo

Ruuskanen,

Mikko

Haapaniemi,

talousjohtaja,

Kirkkoneuvosto
1.

kuulee selonteon vuoden 2019 diakonian-, musiikkityön-, kiinteistötoimen ja
hautaustoimen työalojen toiminnasta

2.

kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat

Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti
Musiikkityö: Vuoden 2019 osalta lapsikuoron vetäjä korjataan

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
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****
Kn § 70
Tässä
kokouksessa
käsitellään
toimintakertomus
ja
tilinpäätös
2019
kokonaisuudessaan liitteenä nro 70, mutta kasvatuksen työalan toimintakertomuksia
esittelemässä ja kysymyksiin vastaamassa ovat kutsuttuna paikalla James Cox ja Iia
Palmgren.
**
Esityksen valmistelijat ja lisätiedot; James Cox, Iia Palmgren, talousjohtaja, kirkkoherra
**
Pj:n/Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto

kuulee selonteon vuoden 2019 kasvatuksen työalan toiminnasta
kuulee muilta osin selonteon vuoden 2019 toimintakertomuksesta ja
tilinpäätöksestä
3. kirjaa lisäselvityksiä tai muutoksia vaativat kohdat
1.
2.

Kn 70 § Päätös:

Esitys (kohdat 1-3) hyväksyttiin yksimielisesti


















Työalojen toimintakertomuksista henkilöstön nimet jätetään pois
Selvitetään, mistä johtuu koulutusmäärärahojen poikkeuksellisen
alhainen käyttö
Kirkonkirjojenpito: täydennetään vuoden 2019 taulukko
Jumalanpalveluselämä: Jumalanpalveluksen kustannuspaikalta
puuttuu selitys ylitetystä budjetista
Muut kirkolliset toimitukset: lisätään taulukko Järvenpäässä
syntyneiden määrä, hautaan siunaamisen osalta selvitetään mistä
johtuu budjetin ylitys
Aikuistyö: selvitys ylitetystä budjetista
Varhaiskasvatus: selvitys alitetusta budjetista
Nuorisotyö: selvitys alitetusta budjetista, miten toteutunut
nuorisotyössä mahdollisuus keskustella työntekijän kanssa?
Rippikoulutyö: taulukosta värit pois
Diakonia: selvitys alitetusta budjetista
Palveleva Puhelin: selvitys alitetusta budjetista
Yhteiskuntatyö: toimintakertomuksessa mainitaan tukiryhmä
Lähetystyö: työntekijöiden nimet pois toimintakertomuksesta
Jampantyö: selvitys ylitetystä budjetista
Keittiötoimi: työntekijöiden nimet pois
Leiriniemi: selvitys budjetin alituksesta
Henkilökunta- luvussa tasataan taulukkosarakkeet oikeaan
reunaan

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA
pvm
sivu
Kirkkoneuvosto 4/2020
17.3.2020
81
________________________________________________________________________________________________






Lisätään kiinteistöjohtokunnan osanottajamäärät
Diakoniajohtokunnan varajäsenrivit korjataan
Seurakunnan jäsenyysprosentiksi korjataan 65,00% (s. 80)
Vapaaehtoistyön yhteenlaskettu lukumäärä

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
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Kirkkoneuvosto 10.3.2020 § 55
Kirkkoneuvosto 17.3.2020 § 71
71 §

KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET
Kirkkoneuvosto päätti 10.3.2020 § 70 THL:n yleisvaaralliseksi luokitteleman taudin
aikana, että henkilöt saavat olla ilmoituksella esimiehelle poissa 5 päivää töistä
sairaustapauksessa. Asian käsittelyn yhteydessä todettiin, että seurakunta tulee
antamaan tarvittaessa lisää ohjeita varautumisesta ja toiminnasta yleisvaarallisen
tartuntataudin
aikana.
Järvenpään,
Nurmijärven ja Tuusulan seurakuntien
hautaustoimet ovat sopineet keskenään toiminnasta korona-virusepidemian aikana ja
keskinäisestä avunannosta.
Seurakunnan operatiivinen johtoryhmä kokoontui 11.3. ja päätti seuraavista toimista:






Ryhmiä koskeva ohjeistus: ei tulla kipeänä paikalle
Työaloilla sovitaan sijaisjärjestelyt ja toiminnan peruuttamisesta/siirtämisestä tarvittaessa
Tilojen osalta, jos sairastuneita tai altistuneita ollut läsnä, pinnat desinfioidaan
Lasten kerhot keskeytetään heti, kun ensimmäinen tartunta on todettu
Tuusulan ja Keravan kanssa yhteinen lehti-ilmoitus seurakuntasivulla: ÄLÄ TULE
KIPEÄNÄ

Kirkon työmarskkinalaitos on antanut omat ohjeet varautumisesta Korona-virukseen.
Liite nro 71a.
WHO on 11.3.2020 julistanut koronavirusepidemian pandemiaksi. Suomen hallitus on
antanut 12.3.2020 suositukset yleisötilaisuuksia varten. Hallitus suosittaa, että kaikki
yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi
suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden
pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Valtion järjestämät isot seminaarit ja
tapahtumat perutaan toukokuun loppuun saakka.
Hallituksen suosituksen jälkeen 12.3. vs. kirkkoherra Anu Sorjonen päätti, että
perutaan Samalla sopalla (19.3.) ja Jampan aamukaffet (13.3.) tilaisuudet perutaan
sekä Miestenilta (13.3.), nuorten viikonloppuleiri 13.-15.3. ja Kirpputori ainakin
viikon 12.
Kirkkohallitus antoi 12.3. omat ohjeituksensa liite Liite nro 71b ja ohjeiden
noudattamisen
lisäksi kirkkohallitus
kehottaa
hiippakuntia
ja
seurakuntia
harkitsemaan vakavasti seuraavia toimenpiteitä mm. luopumaan seurakunnan kaikista
kokoontumisista, jotka eivät ole välttämättömiä seurakunnan lakisääteisten tehtävien
hoitamisen kannalta.
Liite nro 71c ohjeistus Järvenpään seurakunnassa 13.4.2020 saakka ja liite nro 71d
piispojen ohjeistus 16.3.2020
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**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja, kirkkoherra
**
Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että Järvenpään seurakunnassa noudatetaan liitteen
nro 71c mukaista ohjeistusta 13.4.2020 saakka.
Kirkkoneuvosto kehottaa työntekijöitä pitämään työaikakorvauksista ja
ylitöistä kertyneet tunnit pois 13.4.2020 mennessä. Kirkkoneuvosto suosittelee
myös vuosilomien pitämistä vastaavana aikana.

Kn 71 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
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Kirkkoneuvosto 17.3.2020 § 72
72 §

KIINTEISTÖSTRATEGIA 2020-2029
Seurakunnan kiinteistöstrategiaa 2020-2029 on valmisteltu yhteisöllisestä prosessissa
alkuvuodesta
2019
lähtien.
Viimeisessä
vaiheessa
oli
lausuntokierros
kiinteistöstrategialuonnoksesta
johtokunnilta,
yhteistyötoimikunnalta
ja
kirkkoneuvostolta sekä nuorisotiimiltä. Kiinteistöstrategiatyöryhmä on muokannut
kiinteistöstrategiaehdotuksen saatujen lausuntojen pohjalta.
Kiinteistöstrategian tavoitteet ovat:
· seurakunnan käytössä on perustehtävän kannalta keskeiset, hyvät ja turvalliset
toimitilat,
· kiinteistöjen ja toimitilojen määrä sopeutetaan yhteiskunnassa,
kehityksessä ja ajassa tapahtuvat muutokset huomioiden,

seurakunnan

· tilojen monikäyttöisyyttä lisätään,
· tilatarpeet ratkaistaan arvioinnin jälkeen
omistamalla, vuokraamalla tai pop up -tiloin

tarkoituksenmukaisimmalla

tavalla

· tuottamattomat maa- ja metsäkiinteistöt realisoidaan,
· laa vuosittain kiinteistöjen korjausohjelma,
· huomioidaan kiinteistöjen arkkitehtoniset ja kulttuurihistorialliset arvot,
· noudatetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian suosituksia.
Kiinteistöstrategiaehdotus ja sitä täydentävät ja havainnollistavat liitetaulukot ovat
liitteenä nro 72a ja 72b.
**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: talousjohtaja
**
Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kiinteistöstrategian
2020-2029 liitteen nro 72a mukaisena.

Kn 72 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät
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Kirkkoneuvosto 17.3.2020 § 73
73 §

HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN LUNASTAMINEN SEURAKUNNALLE
Järvenpään seurakunnan hautausmaalla on hoitamattomiksi luokitellut haudat
valokuvattu ensin vuosina 2015-2018, jonka jälkeen ne on luetteloitu. Katselmuksia ja
valokuvausta on jatkettu 2019. Kirkkoneuvosto on 25.9.2018 § 143 käynnistänyt
hoitamattomien hautojen kuulutus- ja lunastusmenettelyn. Prosessia on toteutettu
kirkkolain ja Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti siten, että ensin on
hoitamattomat haudat todettu ja niille on annettu kunnostuskehotus. Osa on
kunnostuskehotuksen jälkeen alkanut hoitaa hautoja ja osa on tehnyt seurakunnan
kanssa sopimuksen hautojen hoidosta hautainhoitorahaston kautta. Vielä hoitamatta
olevien hautojen osalta prosessin seuraavana vaiheena on tehdä päätös hoitamattomien
hautojen palauttamisesta seurakunnalle. Kirkkoneuvosto on asiassa päätösvaltainen
viranomainen.
Hautoja on arvioitu





hoitamattomaksi seuraavin perustein:
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 ja hautamuistomerkistä 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. Jollei hän sitä tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden
menetetyksi. Tiedoksianto 25.9.2018 § 143 päätöksestä on lähetetty kirjeitse haudan
haltijalle tai milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saatu tietoa,
laittamalla haudalle asiasta kertova kuulutus. Asiasta on ilmoitettu myös KeskiUusimaa -lehdessä ja hautausmaan ilmoitustauluilla 24.10.2018. Tiedoksi saannin
katsotaan tapahtuneen sinä päivänä, jona kuulutus on julkaistu paikkakunnalla
yleisesti leviävässä lehdessä.
Hoitamattomia hautoja todettiin Järvenpään hautausmaalla 23.8.2018 tehdyssä
kartoituksessa 142 kpl. Kuulutusmenettelyn jälkeen hoitamattomia hautoja on vielä 62
kpl.
**
Esityksen valmistelijat: talousjohtaja, seurakuntapuutarhuri
**
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Tj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää, että
1) Järvenpään hautausmaalla kirkkoneuvoston 25.9.2018 § 143 päätöksellä
käynnistetyn hoitamattomien hautojen mukaisessa kuulutus- ja
lunastusmenettelyn edelleen hoitamatta olevat liitteen nro 73a mukaisten
62 haudan osalta haudanhaltijat ovat menettäneet hautaoikeuden ja haudat
palautuvat seurakunnalle. Liitteenä nro 73b-d ovat haudalle laitettava
kuulutus sekä haltijalle lähetettävä kirje ja lehteen tuleva ilmoitus.
2) Hautaoikeuden
haltijalle
on
mahdollisuus
poistaa
haudalta
hautamuistomerkki. Jos muistomerkkiä ei ole poistettu 30.9.2020
mennessä, siirtyvät ne seurakunnan omistukseen vastikkeetta.

Kn 73 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA
pvm
sivu
Kirkkoneuvosto 4/2020
17.3.2020
87
________________________________________________________________________________________________

Kirkkoneuvosto 17.3.2020 § 74
74 §

NUORI KIRKKO RY:N KOKOUS
Suomen Ev.lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry, Suomen Poikien ja Tyttöjen
Keskus – PTK ry ja Nuorten Keskus ry yhdistyivät vuoden 2017 alusta Nuori Kirkko
ry:ksi. Yhdistymisen taustalla on pyrkimys löytää viisain toimintamalli seurakuntien
lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tukemiseen ja kehittämiseen.
Nuori kirkko toimii sillanrakentajana kirkon ja yhteiskunnallisten toimijoiden välissä.
Järjestö on vahva lasten ja nuorten äänen käyttäjä. Järjestö vahvistaa seurakuntien
varhaiskasvatuksen ja kouluikäisten tyttöjen ja poikien asemaa sekä nuorisotyön
painoarvoa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.
Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti varsinainen kokous pidetään joka kolmas vuosi
ennen toukokuun loppua hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana. Säännöt
liitteenä nro 74.
Yhdistyksen hallitus on päättänyt kutsua kokouksen koolle 26.5.2020. Edelleen
hallitus päätti toimittaa asialistan liitteineen sääntöjen mukaisesti vähintään kolme
viikkoa ennen kokousta.
Nuori kirkko ry:n yhdistyksen varsinainen kokous pidetään tiistaina 26.5.2020 klo
13.00 alkaen Helsingin seurakuntayhtymän Engel-salissa osoitteessa Kolmas linja 22,
00530 Helsinki.
Äänioikeuttaan kokouksessa saavat käyttää ne jäsenet, jotka ennen yhdistyksen
kokousta huhtikuun loppuun mennessä ovat maksaneet jäsenmaksunsa meneillään
olevalta toimintavuodelta. Jäsenyhteisöjen tulee ilmoittaa edustajansa yhdistyksen
kokouksessa hallitukselle ennen kokouksen alkua valtakirjalla tai pöytäkirjanotteella.
Kahvitarjoilua varten toivomme ilmoittautumista 5.5.2020 mennessä.

**
Esityksen valmistelija ja lisätiedot: kirkkoherra
**

Pj:n esitys:

Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kasvatuksen johtavan James Coxin
nimeämään kokousedustajan Nuori kirkko ry:n sääntömääräiseen kokoukseen.

Kn 74 § Päätös:

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti
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Kirkkoneuvosto 17.3.2020 § 75
75 §

TIEDOKSI
1.

YLEISKIRJEET

6/2020
7/2020
8/2020
9/2020

Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2020
Kirkon nelivuotiskertomus 2016-2019
Kellonaikatarkennus - talvisodan päättymisen vuosipäivä
Koronavirus COVID-19

Lisätietoja aiheesta löytyy osoitteesta:
https://evl.fi/plus/paatoksenteko/kirkkohallitus/kirkkohallituksen-yleiskirjeet/yleiskirjeet-2020

2.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNASSA 13.3.2020 KLO 12.00 MENNESSÄ
TEHDYT PÄÄTÖKSET KORONAVIRUKSESTA JOHTUEN

**
Esityksen valmistelija; hallintosihteeri
**
Pj:n esitys:

Merkitään tiedoksi

Kn 75 § Päätös:

Merkittiin tiedoksi

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano

(liite 75/2)
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76 §

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kn 76 § Päätös:

Ei muita asioita

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano
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Kirkkoneuvosto 17.3.2020 §§ 77-78

77 §

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Kn 77 §

Liitettiin pöytäkirjaan oikaisuvaatimusohjeet (KL 24 ja 25 luvut)

78 §

KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Kn 78 §

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.52.

pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

päätöksen toimeenpano

