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Kokouksen osallistujat
Jäsenet:

Tuhkanen Ari, puheenjohtaja
Jalava Markku, varapuheenjohtaja
Jaakkola Pia
Kaasalainen Erkki
Kari Matti
Korkiakoski Jouni
Markkanen Aulikki
Tikkaoja Tarja
Toivomäki Päivi

Varajäsenet:
Muut:

Rantala Sirpa, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Hyvärinen Tuomo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Sairanen Maria, talousjohtaja, esittelijä
Tukeva Pekka, sihteeri

KN § 45

Kokouksen avaaminen

Selostus:

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen. Valitaan
pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Aulikki
Markkanen ja Tarja Tikkaoja.

Kirkkoherran päätösesitys:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Aulikki Markkanen ja Tarja Tikkaoja.
Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 46

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus:

”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on saapuvilla” (Kirkkolaki 7 luku 4 §).
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto voi kokoontua, milloin
puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi (KJ 9:1). Kokouskutsu on toimitettava
osallistujille viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista
toimitettiin kokouksen osanottajille 5.5.2021.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.
Päätös:

Esityksen mukaan

KN § 47

Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Kirkkoherran päätösesitys:
Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista
liitteineen.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 48

Työhyvinvointikysely 2021

2021-00038 T 01 04 03

Selostus:

Työhyvinvointikysely toteutettiin 8.12.2020-13.1.2021.
Yhteistyötoimikunta päätti ottaa käyttöön KEVA:n tarjoaman valmiin
kysymyspatteriston ja siihen liittyvän vastausjärjestelmän. Järjestelmä
mahdollisti kolmen oman kysymyksen asettamisen. KEVA:n kyselyn vahvuus
on siinä, että se synnyttää seurakuntien käyttöön verrokkiaineistoa. Samoin
seurakunnan omien kyselyjen tulosten vertailu aikaisempiin kyselyihin
helpottuu.
Vastaajia oli 65, joka on suhteellisen alhainen luku. Vastausprosentti oli 68,4.
Kyselyn ajankohdalla saattoi olla vaikutusta asiaan.
Haasteena oli organisaatiomallimme sovittaminen kyselyn rakenteeseen.
Päädyimme siihen, että jokainen työntekijä vastaa omasta tiimistään käsin.
Lähiesihenkilöt vastasivat omana ryhmänään. Näin jokainen pystyi
pohtimaan vastauksiaan niin, että ne kohdistuivat johtajuutta arvioidessa
omaan lähiesi/esihenkilöön.
Jaottelussa muutamia tiimejä jouduttiin yhdistämään, koska alle viiden
vastaajajoukkoa ei kyselyyn voinut asettaa. Kyselyn jälkeen ilmeni, että
nuorisotyö vastaajamäärä jäi alle viiden, joten heidät liitettiin
kirkkoherranviraston ja perheasiain neuvottelukeskuksen tiimiin. Muuten
nuorisotyön vastauksia ei olisi saatu raporttiin. Yhdistäminen toi haastetta
vastausten tulkitsemisessa, koska esim. johtajuutta koskevat vastaukset
kohdistuivat kolmeen lähiesihenkilöön.
Yhteistyötoimikunnassa sovittiin, että tulosten purkuun pyydetään konsultti.
Tuomiokapitulin suosituksesta tehtävään valittiin työyhteisökonsultti Anssi
Tietäväinen. Tulokset käytiin läpi isossa työntekijäkokouksessa (teams)
27.1.2021. Lähiesihenkilöitä ohjeistettiin purkamaan tiimikohtaiset tulokset
tiiminsä kanssa. Osalla tiimeistä kyselyn tulokset olivat keskiarvoa
matalammat. Näiden tiimien tulosten purkamisesta vastasi konsultti. Näin
lähiesihenkilö saattoi siirtyä tilanteen vetäjästä tarkkailijaksi ja keskusteluun
osallistujaksi.
Anssi Tietäväisen mukaan eri tiimien haasteet ovat juuri niissä osa-alueissa,
jotka ovat kyselystäkin nähtävissä. Yleisellä tasolla haasteet liittyvät
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johtamiseen ja vuorovaikutukseen, mitkä tietysti ovatkin ne työyhteisöjen
kriittiset kohdat.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee ja merkitsee tiedoksi Nurmijärven seurakunnan
työhyvinvointikyselyn 2021.

Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 49

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen, kirkkoneuvoston
ohjesäännön ja johtokuntien johtosääntöjen uusiminen

2021-00039 T 00 01 01

Selostus:

Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) on tullut voimaan
15.3.2021. Seurakuntien tulee päivittää toimielinten työjärjestyksiä,
ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu huomioon sähköisten
kokousten järjestämismahdollisuus sekä mahdollisuus sähköiseen
kokouskutsuun. Kirkkovaltuuston kokouksen julkisuudesta, myös sähköisen
kokouksen osalta, on säädetty kirkkolain 7 luvun 6 §:ssä, joten siitä ei tarvitse
välttämättä erikseen määrätä hallinnon sisäisissä määräyksissä. Tältä osin on
kuitenkin kokouskutsussa huomioitava yleisön mahdollisuus seurata
kokousta. Kirkkoneuvoston ohjesäännön muutokset on voimaan tullakseen
myös alistettava hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkohallitus on laatinut seurakuntien avuksi säännösmalleja, joita on
hyödynnetty sääntöjen päivittämisessä.

Kirkkoherran päätösesitys:

Kirkkoneuvosto esittää että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset
ehdotukset
1. kirkkovaltuuston työjärjestykseksi ja johtokuntien johtosäännöiksi,
2. kirkkoneuvoston ohjesäännöksi sekä lähettää sen edelleen Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:

Kohdat 1. ja 2. esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 49 Kirkkovaltuuston työjärjestys
Liite 2 § 49 Julistus- ja palvelutyön johtokunnan johtosääntö
Liite 3 § 49 Kiinteistöpalvelun johtokunnan johtosääntö
Liite 4 § 49 Kasvatustyön johtokunnan johtosääntö
Liite 5 § 49 Kirkkoneuvoston ohjesääntö

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/8571c3e4-069e-485b-80d8-e459ed0f214f

www.vismasign.com

Pöytäkirja
7
Kirkkoneuvosto 3/2021
11.5.2021
________________________________________________________________________________

KN § 50

Katrina työvuorosuunnittelun ja työajanseurannan
käyttöönotto

2021-00040 T 01 02 00 02

Selostus:

Nurmijärven seurakunnalla on ollut käytössä työvuorosuunnittelussa ja
työajanseurannassa kaksi järjestelmää, TyövuoroWelho ja Elli. Uuteen
toiminnanohjausjärjestelmä Katrinaan siirtymisen myötä on järkevää
toiminnallisista ja taloudellisista syistä siirtyä käyttämään sen tarjoamaa
työvuorosuunnittelua ja työajanseurantaa. Työajallisia seurakunnassa ovat
kiinteistön, varhaiskasvatuksen, hautaustoimen ja seurakuntatoimiston
työntekijät. Näistä liukuvassa työajassa ovat seurakuntatoimiston työntekijät.
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan on liukuvassa työajassa
määriteltävä liukuman rajat (170 § 2. mom.) sekä kiinteä työaika liukumaa
käytettäessä. Liukuman puitteissa tehtyjen työtuntien lukumäärä ei saa ylittää
voimassaolevan KirVESTES -sopimuksen mukaista täyttä säännöllistä
työaikaa enemmällä kuin 40 tunnilla (aiemmin 20 tuntia) tai alittaa sitä
enemmällä kuin 10 tunnilla (= työaikasaldo). Viranhaltijan/työntekijän
säännöllinen työaika ei muutu noudatettaessa liukuvaa työaikaa. Muutoksen
voimaantulo seurakunnassa edellyttää työnantajan tekemää päätöstä asiassa.
Päätöksen tekeminen on työnantajan harkinnassa. Liukuman rajat ovat
klo 7.00 - 9.15 ja 14.45 - 19.00, jolloin kiinteä työaika on klo 9.15 - 14.45 välinen
aika. Liukumaa noudatettaessa tehdystä lisä- tai ylityöstä suoritetaan erillinen
työaikakorvaus vain, mikäli lisä- tai ylityö on tehty esimiehen nimenomaisesta
määräyksestä ja tehtävän vaativuus on alle vaativuusryhmän 601
mukainen. Tällaista lisä- tai ylityötä ei oteta huomioon työaikasaldoa
laskettaessa. Liukuman puitteissa kertyneiden säännöllisen työajan ylittävien
työtuntien määrää voidaan vähentää antamalla viranhaltijalle/työntekijälle
vapaa-aikaa säännöllisenä työaikana. Purkamisesta on sovittava työnantajan
kanssa.

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että
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1. liukuvassa työajassa liukuman rajat ovat klo 7.00-9.15 ja 14.45-19.00, jolloin
kiinteä työaika on klo 9.15 - 14.45 välinen aika ja
2. liukuman puitteissa tehtyjen työtuntien lukumäärä ei saa ylittää
voimassaolevan KirVESTES -sopimuksen mukaista täyttä säännöllistä
työaikaa enemmällä kuin 40 tunnilla (aiemmin 20 tuntia) tai alittaa sitä
enemmällä kuin 10 tunnilla (= työaikasaldo).
Päätös:

Kohdat 1. ja 2. esityksen mukaan
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KN § 51

Seurakunnan ympäristödiplomin uusiminen ja
ympäristötyöryhmän kokoonpano

2021-00041 T 00 01 04

Selostus:

Kirkkohallitus myönsi 15.6.2017 Nurmijärven seurakunnalle Kirkon
ympäristödiplomin. Ympäristödiplomi on osoitus siitä, että seurakunnassa on
otettu ympäristöasiat vastuullisesti haltuun ja ollaan valmiita kehittämään
niitä edelleen.
Diplomia uusittaessa on tärkeää huomioida muutokset lainsäädännössä ja
määräyksissä sekä seurakunnan toiminnassa. Kirkon ympäristödiplomia on
haettava uudestaan sen voimassaolon päättyessä. Tuolloin tulee laatia selvitys
edellisen ympäristöohjelman toteutumisesta. Diplomi on voimassa viisi
vuotta.
Uusiminen on aloitettu hyvissä ajoin ennen voimassaolon päättymistä.
Selvitys nykyisen ympäristöohjelman toteutumisesta ja suunnitelma
korjaavista toimenpiteistä, vastuuhenkilöistä ja aikataulusta on
valmistumassa.
Ympäristötyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Työryhmän tehtäviä ovat:








Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta
Viestintä henkilöstölle ja seurakuntalaisille
Henkilökunnan ympäristökoulutus
Ympäristöepäkohtiin puuttuminen ja aloitteiden tekeminen omassa
seurakunnassa
Yhteistyö ympäristötyötä tekevien kanssa (esim. viranomaiset,
yhdistykset)
Ympäristölainsäädännön muutosten seuraaminen
Väliauditoinnin tekeminen

Kirkkoherran päätösesitys:
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Kirkkoneuvosto päättää
1. uusia hakemuksen kirkon ympäristödiplomista ja pyytää hiippakunnalta
auditointia sekä
2. nimetä ympäristötyöryhmän jäseniksi seuraavat työntekijät: Piia Ahtee,
Raili Paakkala, Ida Vartiala, Riitta Leskelä, Janne Saarinen, Tarja Saarinen,
Maria Sairanen, Johanna Mikkola, Katja Sulasalmi ja Pekka Tukeva.
Työryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin. Työryhmän puheenjohtajana
toimii seurakunnan ympäristövastaava, puistopäällikkö Kari Kouhia.

Päätös:

Kohdat 1. ja 2. esityksen mukaan
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KN § 52

Sijoituskatsaus

2021-00042 T 02 03 03

Selostus:
22.10.2013 vahvistetun sijoitusstrategian mukaan kirkkoneuvosto johtaa
kirkkolain mukaan seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.
Kirkkoneuvostolla on vastuu varojen lainmukaisesta ja
tarkoituksenmukaisesta sijoittamisesta.
Sijoittaa voidaan varoja, joita ei tarvita välittömästi seurakunnan maksujen
hoitamiseen. Seurakunta ottaa sijoitustoiminnassaan huomioon kirkon
eettisen sijoittamisen ohjeen. Sijoitusriskin vähentämiseksi sijoituksia tehdään
eri omaisuusluokkiin ja niiden sisällä erityyppisiin kohteisiin.
Voimassaolevan sijoitusstrategian mukaan kirkkoneuvosto saa
puolivuosittain raportin sijoitustoiminnasta. Raportin tuottaa
omaisuudenhoitoyhtiö tai taloustoimisto.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi taloustoimiston laatiman raportin
seurakunnan sijoituksista.

Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 53

Talousarvioavustukset 2021

2021-00043 T 02 03 00 02

Selostus:

KL 15 luvun 1 §:n 1 mom. Seurakunnan varojen käyttäminen. Seurakunnan
varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävien
toteuttamiseen.
Kirkkolain kommentaarissa todetaan, että yhdessä KL 4:1:n ja 1:2:n kanssa
säännös ilmaisee srk:n toimialan taloudellisesta näkökulmasta, siis sen, mihin
srk saa käyttää varojaan ja tulojaan.
18.3.2021 ilmestyneessä Seurakuntaviestissä ja kotisivuilla on ollut ilmoitus
talousarvioavustusten hakemisesta.
”Seurakunnan toimintaan osallistuvia järjestöjä ja sidosryhmiä pyydetään
toimittamaan hakemuksensa 23.4.2021 mennessä osoitteella Nurmijärven
seurakunta, Maria Sairanen, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi tai
sähköpostilla maria.sairanen@evl.fi.
Hakemuslomakkeen voi tulostaa seurakunnan kotisivuilta
www.nurmijarvenseurakunta.fi tai noutaa kirkkoherranvirastosta. Myöhässä
saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
Lomakkeelta ilmenevät hakemuksessa tarvittavat tiedot ja liitteet.
Seurakunnan taloussäännön mukaan "Yhteisöjen toiminta-avustuksissa on
syytä aina pyytää selvitys avustuksen käyttämisestä".
Lisätiedot talousjohtaja Maria Sairanen, maria.sairanen@evl.fi tai puh. 050
3101 049.
Liitteenä yhteenveto tulleista hakemuksista ja ehdotus jaettavista
avustuksista.
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Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto myöntää kirkollisia avustuksia vuodelle 2021 varatuista
avustusmäärärahoista liitteenä olevan esityksen mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 53 Yhteenveto tulleista hakemuksista ja ehdotus jaettavista
avustuksista

Tiedoksi:

Avustusta hakeneet
Taloussihteeri
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KN § 54

Tilintarkastuskertomus

2021-00044 T 00 03 00
Selostus:

”Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle tai yhteiselle
kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta tarkastuskertomus, jossa esitetään
tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko
tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.
Jos tilintarkastuksessa havaitaan, että hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin
säännöksiä tai asianomaisen toimielimen tai viranhaltijan päätöksiä eikä virhe
tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, on tarkastuskertomuksessa tehtävä
asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa
kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäseniin.
Kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä
tilintarkastuskertomus ja siihen liittyvät asianomaisilta muistutuksen johdosta
pyydetyt vastineet ja oma lausuntonsa kirkkovaltuuston tai yhteisen
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin
tarkastuskertomus ja siitä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätöksen
hyväksymisen yhteydessä päätetään myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille.”
(KJ 15 luku 9 §)
Tilintarkastajat ovat tarkastaneet seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 ja antaneet
tilintarkastuskertomuksessa lausuntonsa tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vastuuvapauden myöntämisestä.

Talousjohtajan päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto päättää merkitä tilintarkastajien KJ 15:9 mukaisesti
antaman tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
2. esittää edelleen kirkkovaltuustolle sen tiedoksi merkitsemistä sekä
3. että kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tilija vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2020.
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Päätös:

Kohdat 1.-3. esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 54 Tilintarkastuskertomus

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/8571c3e4-069e-485b-80d8-e459ed0f214f

www.vismasign.com

Pöytäkirja
16
Kirkkoneuvosto 3/2021
11.5.2021
________________________________________________________________________________

KN § 55

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 toiminta- ja
taloussuunnitelman valmisteluohje

2021-00045 T 02 00 01

Selostus:
Seurakuntien toiminta ja taloussuunnittelujärjestelmä käsittää kolme vuotta
kattavan toiminta- ja taloussuunnitelman, sekä siihen sisältyvän talousarvion.
Talousarviovuosi on toimintataloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi.
Kirkon taloushallinnon ohje talousarviokehysten valmistelusta 4.2.:
”Talousarvion kehykset perustuvat verotuloennusteeseen, tulevaisuuden
näkymiin, toiminnan määrään ja laadun muutoksiin, aikaisemmin tehtyihin
strategisiin linjauksiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Lähtökohtina ovat myös
kuluvan vuoden talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma ja viimeksi
valmistunut tilinpäätös. Kehykset muodostavat sen taloudellisen
liikkumavaran, jonka puitteissa eri toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden
tulee laatia omat talousarvio-, sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmaehdotuksensa. Kirkkoneuvosto päättää kehyksistä sekä
muista annettavista ohjeista ja perusteista eri osapuolten kanssa käytyjen
neuvottelujen jälkeen.”
Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa toimintayksikölle
tai tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta,
palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite.
Väestörekisterin mukaan Nurmijärven kunnan väkiluku 31.3.2021 on 43 895 ja
seurakunnan jäsenmäärä 29 759, joten kuntalaisista on seurakunnan jäseniä n.
67,8 %. Kirkkohallituksen laatiman ennusteen mukaan vuonna 2040
Nurmijärven seurakunnassa on 23 433 jäsentä, joka on 51,4 % kunnan
väkiluvusta. Vuoden 2020 alussa 68,6 % suomalaisista kuului evankelisluterilaiseen kirkkoon. Jäsenmäärä on viime vuosina ollut laskeva.
Nurmijärven seurakunnan jäsenmäärä oli vuonna 2007 korkeimmillaan (32
285). Viime vuosina kirkkoon kuulumisprosentti on laskenut noin 1
prosenttiyksikön vuosivauhtia verrattuna kunnan väkilukuun. Seurakuntaan
kuulumisprosentin alenemiseen vaikuttaa myös se, että kunnan väkiluvun
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noustessa seurakunnan jäsenmäärä ei kasva kuitenkaan samassa suhteessa.
Viime vuosina kunnan väkiluku on noussut ja seurakunnan jäsenmäärä
alentunut.
Kirkollisverotuloarvio perustuu 1,45 tuloveroprosenttiin ja talousarviokehys
on laadittu siltä pohjalta. Kuluvan vuoden verotulokertymä on huhtikuun
lopussa 5,5 % korkeampi kuin edellisenä vuonna ja 3,4 % korkeampi kuin
vastaavana ajankohtana vuonna 2019. Sitä miten pandemiatilanne vaikuttaa
vuoden 2021 lopulliseen verotulokertymään, ei vielä ole ennustettavissa tätä
kirjoitettaessa. Keväällä 2021 saadussa Kirkkohallituksen verotuloennusteessa
on Nurmijärven seurakunnan verotulojen vuonna 2021 arvioitu laskevan 3,7
prosenttia verrattuna viime vuoteen.
Pitkän tähtäimen investointisuunnitelmaan on vuodelle 2022 kirjattu
investointeja ja käyttötalousosaan kirjattavia hankintoja yhteensä noin 700 000
eurolla. Investointi- ja hankintasuunnitelmat tarkentuvat talousarviota
laadittaessa tulevalle vuodelle.
Henkilöstösuunnittelua ohjaavaksi taloudelliseksi periaatteeksi on päätetty,
että henkilöstökulut pidetään korkeintaan 60 prosentissa kirkollisverotuloista.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen vuoden 2022 talousarvion ja vuosien
2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisohjeen tiedoksi työaloille ja
kirkkovaltuustolle.

Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 55 Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 toiminta- ja
taloussuunnitelman valmisteluohje
Liite 2 § 55 Talousarvion laadintaprosessi
Liite 3 § 55 Arvio käyttötalouden henkilöstö- ja toimintamenoista ja tulos- ja
rahoituslaskelmat
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KN § 56

Pappilan pihasuunnitelma

2017-00036 T 02 06 01 01

Päätöshistoria:
Kirkkoneuvosto 1/2021
KPJK 9.12.2020 § 62 ja KPJK 20.1.2021 § 7
Selostus:
Puistopäällikkö esittelee pappilan pihan perusparannukseen kuuluvat
suunnitelmat. (Liitteet)
Kirkkoneuvoston hyväksyttyä suunnitelmat, pihatyöt kilpailutetaan.
Puistopäällikön esitys:
Ehdotetaan kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy Pappilan pihatyöt
toteutettavaksi suunnitelmien mukaisesti.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

LIITE 1:

Urakkaohjelma

LIITE 2:

Asiakirjaluettelo

LIITE 3:

Toteutussuunnitelma

LIITE 4:

Toteutussuunnitelma muutososa

LIITE 5:

Poistettava kasvillisuus

LIITE 6:

Pappilan kasvillisuus

________________________________________
Selostus:

Pappilan piha-alueen kunnostamiseksi on laadittu liitteenä olevat
suunnitelmat. Perusparannus on tarkoitus toteuttaa 1.8.-30.9.2021 välisenä
aikana. Puistopäällikkö Kari Kouhia esittelee suunnitelmat kokouksessa. Pihaalueen perusparannustyöt hankintoineen kilpailutetaan laadittujen
suunnitelmien ja asiakirjojen mukaisesti.

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
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1. toteaa suunnitelmat Pappilan piha-alueen perusparannuksesta laadituksi
sekä
2. käsittelee ja hyväksyy ko. suunnitelmat.
Päätös:

Kohdat 1. ja 2. esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 4:
Liite 2 § 4:
Liite 3 § 4:
Liite 4 § 4:
Liite 5 § 4:
Liite 6 § 4:

Urakkaohjelma
Asiakirjaluettelo
Toteutussuunnitelma
Toteutussuunnitelma muutososa
Poistettava kasvillisuus
Pappilan kasvillisuus

Kpjk 28.4.21 § 37:
Selostus: Pappilan pihan viherrakentamisen hankinta päätettiin keskeyttää ja
järjestetään uusi tarjouskilpailu, mikä koskee vain maarakennustöitä.
Viherrakentaminen päätettiin hoitaa omana työnä.
Lähetettiin 10 kpl tarjouspyyntöjä ja tarjouksia saatiin liitteen mukaisesti 3 kpl.
Puistopäällikön esitys:
Ehdotetaan kirkkoneuvostolle, että maanrakennustyöt hankitaan

edullisimman tarjouksen tehneeltä yritykseltä.
Päätös: Ehdotetaan kirkkoneuvostolle Pappilan maanrakennustöiden tekijäksi
edullisimman tarjouksen tehnyttä Maanrakennus Kantoniemi Oy:tä.
Liitteet:
LIITE 1:
Tarjousten vertailu
____________________________
Selostus:

Pappilan pihan kulkuväylien ja pihavalaistuksen rakentamisesta on lähetetty
tarjouspyyntö kymmenelle yritykselle. Määräaikaan mennessä tarjouksen
antoi Maanrakennus Kantoniemi Oy, Poppari Oy ja VJ Maa-aines Oy.
Viherrakentaminen toteutetaan ns. omana työnä.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/8571c3e4-069e-485b-80d8-e459ed0f214f

www.vismasign.com

Pöytäkirja
20
Kirkkoneuvosto 3/2021
11.5.2021
________________________________________________________________________________
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. toteaa saapuneet tarjoukset ja niistä laaditut avauspöytäkirjan sekä
tarjousvertailun ja
2. päättää solmia sopimuksen Pappilan pihan kulkuväylien ja
pihavalaistuksen rakentamisesta kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen tehneen Maanrakennus Kantoniemi Oy:n kanssa.
Päätös:

Kohdat 1. ja 2. esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 56 Avauspöytäkirja ja tarjousten vertailu
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KN § 57

Kolehtisuunnitelma heinä-syyskuu 2021

2021-00046 T 02 03 00 01

Selostus:

Kolehtisuunnitelmassa on huomioitu kirkkohallituksen vuodelle 2021
määräämät ja tiettyyn ajankohtaan sitomat kirkkokolehdit. Lisäksi
suunnitelmassa on otettu huomioon Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin
määräämät kolehtikohteet sekä seurakuntaan tulleet kolehtianomukset.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman heinä-syyskuulle 2021.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 57 Kolehtisuunnitelma heinä-syyskuu 2021
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KN § 58

Perheneuvojan viran (50 %) täyttäminen

2021-00024 T 01 01 01 00

Päätöshistoria:
Kirkkoneuvosto 1/2021
Selostus:
Perheneuvoja Sari Bolström on irtisanoutunut 16.2.2021 alkaen.
Perusteluita ja tietoa 50 % perheneuvojan viran täyttämisestä päättämiseen
perheasiain neuvottelukeskuksessa:
 Koronasta huolimatta asiakaskäyntien määrä ei pudonnut vuonna 2020
edellisvuoteen verrattuna - parisuhteet ovat kovilla
 nykyisillä resursseilla pystytään takaamaan seurakuntalaisille
asiakastapaaminen noin kahden viikon sisään, muussa tapauksessa jonot
alkavat kasvaa. Perheneuvonnassa kävi viime vuonna 311 asiakasta
 yhteensä 1743 asiakastapahtumaa eli 1500 moduulia yhden moduulin
ollessa 45 minuuttia
 lähes 70 % asiakaskunnasta on 30-49 vuotiaita lapsiperheitä
 suurin tulosyy on vuorovaikutusongelmat parisuhteessa
 viran täyttämisellä on suora vaikutus lasten hyvinvointiin hoitamalla
vanhempien parisuhdetta ja jaksamista
 50 % viranhaltija työskentelee erityisesti Rajamäen ja kirkonkylän
asiakkaiden kanssa
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. merkitsee irtisanoutumisen tiedoksi
2. täyttää viran (50 %) 1.6.2021 lähtien tai sopimuksen mukaan.
Vaativuusryhmä 602 (1617,41 €). Virkaan valitun tulee olla ev.lut. kirkon jäsen
ja esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virassa on kuuden
kuukauden koeaika.
3. asettaa rekrytointityöryhmän.
Päätös:
Kohdat 1.-2. esityksen mukaan
3. Rekrytointityöryhmän jäseneksi valittiin Pirjo Turtia (pj), Riina Kotro,
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Markku Jalava, Lauri Anttila (siht)
Liitteet:
Liite 1 § 25 Irtisanoutuminen Bollström
_____________________________________________
Selostus:

Nurmijärven seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksessa oli haettavana
osa-aikainen 50 % perheneuvojan virka 1.3.2021 mennessä. Hakemuksia tuli
yhteensä 18, jotka kaikki päteviä, myöhästyneitä hakemuksia ei tullut.
Hakuilmoitus on julkaistu keskeisimmillä rekrytointialustoilla.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee perheneuvojan virkaan soveltuvimpana
rekrytointityöryhmän ehdotuksen mukaan Sari Varpaman. Mikäli Varpama
kieltäytyy, varalle valitaan Päivi Nurmi.

Virka (50 %) täytetään 1.6.2021 lähtien tai sopimuksen mukaan.
Vaativuusryhmä 602 (1617,41 €). Virkaan valitun tulee olla ev.lut. kirkon jäsen
ja esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virassa on kuuden
kuukauden koeaika.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 58 Rekrytointityöryhmän lausunto
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KN § 59

Lähetystyön tavaroiden luovuttaminen Kansallismuseolle

2021-00047 T 04 09 03

Selostus:

Lähetyssihteeri Jenni Mboub on käynyt läpi lähetystyön esineistöä. Osa
esineistöstä on luovutettu Kansallismuseolle. Näille esineille ei ole ollut
käyttöä seurakunnan toiminnassa.
Luovutetut esineet ovat:
Matka-arkku
Puunuket x 9
Veitsi
Kirves x 2
Nuoli x 2
Keihäs
Lähetyssanomat (Suomen Lähetysseura) -lehdet x 25 kpl
Elämän Kevät (Suomen Lähetysseura) -lehdet x 15 kpl
Rahankeräyslipas
Rahankeräyspurkki (baptistiseurakunta)

Talousjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto käsittelee liitteen selvityksen ja päättää esineistön
luovuttamisesta Kansallismuseolle.
Päätös:

Esityksen mukaan. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että esineistön luettelointia
ja säilytystä tulee kehittää.

Liitteet:

Liite 1 § 59 Selvitys Kansallismuseolle lahjoitetuista tavaroista
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KN § 60

Nuorten vaikuttajaryhmän osallistuminen hallintoon

2021-00048 T 00 01 01

Selostus:

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2019, että seurakuntiin tulee perustaa
Nuorten vaikuttajaryhmä. Nuorten vaikuttajaryhmätoiminnassa on kyse
osallisuuden vahvistamisesta. Kuulluksi tuleminen vahvistaa osallisuuden ja
merkityksellisyyden kokemusta ja samalla se lisää yhteisöön kuulumisen
tunnetta. Osallisuudessa on kyse kristillisen identiteetin vahvistamisesta, siitä
että voi kokea olevansa osa itselleen merkittävää yhteisöä, tulla siinä kuulluksi
ja vaikuttaa sen toimintaan ja päätöksiin.
Kirkkojärjestyksen luku 10 § 4
”Lapsen edun edistämiseksi kirkon viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava
ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18vuotiasta.
Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi seurakunnan
on asetettava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
Vaikuttajaryhmä voi olla usean seurakunnan yhteinen.
Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon
sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakunnan
jäseniä.”
Nurmijärven seurakuntaan perustettiin vaikuttajaryhmä toukokuussa 2020.
Koska toiminta haluttiin saada käyntiin syksystä 2020, nuorisotyön tiimi teki
ehdokaslistan, josta valittiin 7 jäsentä tulevalle toimikaudella 1.9.202031.8.2021. Nuorisotyön tiimi valitsi ja kysyi listasta jäsenet. Valintoja tehdessä
huomioitiin mahdollisimman laaja alueellinen edustus, aktiivinen mukanaolo
nuorisotyön eri osa-alueiden toiminnassa ja valitun oma motivaatio toimia
vaikuttajaryhmässä.
Jäseniksi valittiin:
1. Vieno Lindell (Perttula)
2. Niko Vuori (Nvi)

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/8571c3e4-069e-485b-80d8-e459ed0f214f

www.vismasign.com

Pöytäkirja
26
Kirkkoneuvosto 3/2021
11.5.2021
________________________________________________________________________________
3. Ukko Hertell (Röykkä)
4. Noora Pellinen (Nvi)
(5. Jeremias Luukkanen (Kla))
6. Ilona Tolvanen (Kla)
7. Vilma Pulkkinen (Rki)
Jäsenistä Jeremias Luukkanen joutui jättäytymään
henkilökohtaisista syistä. Tilalle ei valittu uutta.

myöhemmin

pois

Vaikuttajaryhmän ensimmäinen kausi on ollut tunnustelua siitä, mikä
vaikuttajaryhmän rooli ja paikka on. Vaikuttajaryhmä on kokoontunut kerran
kuukaudessa ja kokoontumisten teemoina ovat olleet toisiinsa tutustuminen,
seurakuntaan (työaloihin, rakenteeseen, onnistumissuunnitelmaan, hallintoon)
perehtyminen, nuorisotyön eri toimintamuotoihin tutustuminen, nuorisotyön
tavoitteiden ja toiminnan kehittäminen ja arvioiminen sekä toiminnan
toteuttaminen. Vaikuttajaryhmältä kerätään myös jokaisella kokoontumisella
palautetta ja arvioita erityisesti nuorisotyöstä.
LAVAan liittyen seurakuntiin on valittu lapsiasiahenkilöitä turvaamaan
lapsivaikutusten arvioinnin tekemistä. Nuorten vaikuttajaryhmä luo
lapsiasiahenkilölle yhden kiinteän kuulemisryhmän näissä asioissa. Jokaisessa
Nurmijärven seurakunnan vaikuttajaryhmän kokouksessa on mukana
lapsiasiahenkilö.
Vaikuttajaryhmän ensimmäisen kauden päättyessä on aika pohtia, miten
vaikuttajaryhmä voi hallinnossa osallistua Nurmijärven seurakunnan
päätöksentekoon. Päättäjien on otettava nuorten mielipide huomioon
päätöksentekoa valmisteltaessa. Nuoria on kuultava riittävän ajoissa, ennen
kuin päätösesityksiä muotoillaan. Aloitteet ja kannanotot päätöksenteossa
käsiteltävistä asioista voivat syntyä myös nuorilta itseltään eli vaikuttajaryhmä
voi tehdä aloitteita esille nostettaviksi asioiksi. Jotta tieto kulkee puolin ja toisin,
on vaikuttajaryhmien ja hallinnon välille luotava selkeä ja tiivis yhteydenpito.
Nuorten vaikuttajaryhmä voi ottaa kantaa ja osallistua esimerkiksi seuraavien
asioiden valmisteluun ja toteutukseen:



toimintasuunnitelman tekeminen
talousarvion laatiminen
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työntekijöiden rekrytointi
virkojen ja työsuhteiden perustaminen tai lakkauttaminen
tapahtumien ja leirien järjestäminen
seurakunnan tilojen käyttö tai myynti
välinehankinnat esimerkiksi musiikkityöhön
vuositapahtuman valmistelu ja toteutus
yhteydet partiotoimintaan
osallistuminen lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseen

Lisäksi nuoret voivat edustaa seurakuntaansa kirkollisissa, yhteiskunnallisissa
ja paikallisissa yhteistyöfoorumeissa.

Kirkkoherran päätösesitys:
1. Vaikuttajaryhmän 1-2 edustajaa saa läsnäolo- ja puheoikeuden
kirkkovaltuuston kokouksiin
2. 1-2 edustajaa saa läsnäolo- ja puheoikeuden kasvatustyön johtokunnan
kokouksiin
3. Vaikuttajaryhmän valitut jäsenet saavat em. kokousten materiaalin
tutustuttavaksi etukäteen
4. Vaikuttajaryhmän edustaja kutsutaan mukaan läsnäolo- ja puheoikeudella
nuorisotyötä koskeviin rekrytointityöryhmiin.
Valitut edustajat ovat mukana oman kautensa (1.9.-31.8.) ja keväällä valitaan
uuden vaikuttajaryhmän jäsenistä uudet edustajat. Edustajat valitaan
vaikuttajaryhmän sisäisesti kuhunkin edustustehtävään. Läsnäolijoille
maksetaan kokouspalkkio ja matkakustannukset julkisten mukaan oman
paikkakunnan sisällä.
Päätös:

Kohdat 1.-3. esityksen mukaan. Kohta 4. Tässä vaiheessa vaikuttajaryhmän
edustusta ei kutsuta mukaan rekrytointityöryhmiin.
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KN § 61

Valtuustoaloite anonyymista rekrytoinnista

2020-00070 T 00 02 07

Päätöshistoria:
Kirkkoneuvosto 6/2020 KN § 101 Valtuustoaloite anonyymin rekrytoinnin
käyttöönotosta Nurmijärven seurakunnassa
Selostus:
Kirkkovaltuustossa 27.10.2020 Leni Pispala jätti Vihreiden
valtuustoryhmän valtuustoaloitteen anonyymista rekrytointiprosessista.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteen ja päättää jatkotoimista.
Päätös: Kirkkoneuvosto antoi valtuustoaloitteen jatkokäsittelyyn
johtoryhmälle.
Liitteet:
Liite 1 § 101 Valtuustoaloite rekrytoinnista
________________________________________________
Selostus:

Johtoryhmä esitteli asiaa lähiesimiesten kokouksessa, jossa asiaa
jatkotyöstämään perustettiin työryhmä. Työryhmään valittiin Leena Sipola,
Piia Ahtee, Kari Kouhia ja Helena Miettinen. Työryhmä on tutustunut
aiheeseen ja laatinut liitteenä olevan muistion.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee muistion ja merkitsee tiedoksi.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 61 Anonyymi rekrytointi muistio
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KN § 62

Seurakunnan edustajien nimeäminen yhteisöjen hallintoelimiin
sekä yhtiö- ja vuosikokouksiin

2021-00049 T 00 06 00

Selostus:

Nurmijärven seurakunnan hallintosäännön 28 §:n 1. mom. mukaan
"Seurakunnan edustamisesta ja puhevallan käyttämisestä päättää
kirkkoneuvosto". Seurakunnan tulee vuosittain nimetä edustajansa useisiin eri
yhteisöjen hallintoelimiin sekä yhtiö- ja vuosikokouksiin.
Tässä esityksessä esitetään, että kirkkoneuvosto nimeäisi toimikautensa ajaksi
Nurmijärven seurakunnan edustajat ja varaedustajat keskitetysti eri yhteisöjen
hallintoelimiin sekä yhtiö- ja vuosikokouksiin.
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan talousjohtaja edustaa seurakuntaa
talouteen liittyvissä kokouksissa ja neuvotteluissa sekä yhtiökokouksissa ja
yhdistyksissä ja valtuuttaa seurakunnan muun edustajan niihin.
Kirkkoneuvosto 1/2021 päätti Kirkkopalveluiden vuosikokousedustajaksi Ari
Tuhkasen ja varalle Maria Sairasen. He ovat kummatkin estyneitä 21.5.2021
klo 12.00.

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto nimeää toimikautensa 2021–2022 ajaksi edustajan ja
varaedustajan (suluissa) Kirkkopalvelut ry:n vuosikokouksiin.
Päätös:

Markku Jalava (Matti Kari)
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KN § 63

Ilmoitusasiat
-

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 2/2021 Liite 1 § 63
Kiinteistöpalvelun johtokunta 3/2021 Liite 2 § 63
Jäsenkehitys Liite 3 § 63
Seurakunnan kuukausitilastot Liite 4 § 63
Onnistumissuunnitelma osavuosikatsaus 1/3 Liite 5 § 63
Seuraavat kokoukset:
Valtuusto
Neuvosto Neuvoston valmistelukokous
8.6.
24.8.
10.8.
26.10.
12.10.
30.9.
14.12.
23.11.
9.11.

KN § 64

Kokouksen päättäminen

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen. Pöytäkirjaan liitetään
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on
nähtävänä kirkkoherranvirastossa seuraavasti: 12.5.–11.6.2021 ma–pe klo 9–12.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.04

Ari Tuhkanen
puheenjohtaja

Pekka Tukeva
sihteeri

Aulikki Markkanen
pöytäkirjan tarkastaja

Tarja Tikkaoja
pöytäkirjan tarkastaja
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 30 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 30 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 30 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 30 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 30 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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