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Kokouksen osallistujat
Jäsenet:

Tuhkanen Ari, puheenjohtaja (poistui § 72 käsittelyn ajaksi)
Grönberg Tommi
Jalava Markku, varapuheenjohtaja (puheenjohtaja § 72)
Jaakkola Pia
Kaasalainen Erkki
Markkanen Aulikki
Moijanen Niina
Patjas Mika
Tikkaoja Tarja

Varajäsenet:
Muut:

Rantala Sirpa, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Sivula Marko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja (poistui § 72 jälkeen)
Hyvärinen Tuomo, talousjohtaja, esittelijä
Tukeva Pekka, sihteeri
Heikki Nisula, kiinteistöpäällikkö § 71
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KN § 68

Kokouksen avaaminen

Selostus:

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

Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Mika Patjas ja Tarja Tikkaoja.

Päätös:

Esityksen mukaan

KN § 69

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus:

”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla” (Kirkkolaki 7 luku 4 §).
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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
31.5.2017.
Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

Esityksen mukaan

KN § 70

Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:

Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista
liitteineen.

Päätös:

Uusina asioina
§ 84 Kesän rippikoululeirien ohjelma- ja turvallisuusvastaavat
§ 84 Johtavan perheneuvojan Heli Pruukin irtisanoutuminen
§ 85 Johtavan perheneuvojan viran auki julistaminen
§ 86 Lisäys: Rovastikuntayhteistyö Viljandin rovastikunnan kanssa
§ 81 Seurakunnan ylimmän johdon palkkauskokeilun mukainen palkan
tarkistamistarpeen arviointi vaihdetaan pykälän 72 keskenään.
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Huoltorakennuksen laajennus

Päätöshistoria:
Kiinteistöpalvelun johtokunta § 41 Sosiaalirakennus ja huoltorakennuksen laajennus
2016-00067 T 02 06 01 01
Selostus:

Nurmijärven seurakunnan kiinteistötoimen suunnitteluryhmä on saanut sosiaalirakennuksen sekä
huoltorakennuksen laajennuksen rakennussuunnitelmat valmiiksi.
Rakennushankkeelle myönnetty rakennuslupa nro: 2017-125
Laajuus:
Sosiaalirakennus
kokonaisala
Huoltorakennuksen laajennus
kokonaisala

pykälä 49
152 m²
87 m²

Suunnitteluryhmän kustannusarvio sosiaalirakennukselle n. 2600 €/k-m² sekä huoltorakennuksen laajennukselle n.
1550 €/k-m²
Nurmijärven seurakunta on pyytänyt Museovirastolta lausunnon hautausmaalle tulevista uudisrakennuksista.
Lausuntoa ei vielä ole käytettävissämme.
Mikäli Museoviraston lausunnossa on poikkeamia rakennussuunnitelmiin pitää ne huomioida ennen
kilpailuttamista.
Kiinteistöpäällikön esitys:
1.
2.
3.
4.

Päätös:

kiinteistötoimen johtokunta tutustuu rakennuslupaan sekä rakennuspiirustuksiin
päättää hyväksyä rakennuspiirustukset sekä varmentaa Museoviraston kannanoton
valtuuttaa kiinteistöpäällikön kilpailuttaa hanke ”Hilmassa” ja erikseen.
antaa kiinteistöpäällikölle luvan kilpailuttaa huoltorakennuksen laajennuksen paikallisilta rakennusurakoilta
(hanke alle kansallisen hankintarajan)
Esityksen mukaan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kiinteistöpalvelun johtokunta § 64
Sosiaalirakennus ja huoltorakennuksen laajennus
Selostus:
Tarjouksien avaustilaisuus pidettiin 19.5.2017. Määräaikaan mennessä oli saapunut 3
tarjousta:
Rakennustoimisto Nousiainen Oy
Tilainsinöörit Oy
Malmisilta Oy
Kiinteistöpäällikön esitys:
Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain
todellista ja perustellusta syystä. Tarjouskilpailussa saatiin tarjoukset kolmelta
tarjoajalta, joista kaksi täytti hankintailmoituksessa asetetut tarjoajaa koskevat
soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvien tarjoajien tarjoukset ylittävät merkittävästi
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hankintayksikön ennalta laatiman kustannusarvion. Oikeuskäytännössä on katsottu,
että liian korkea hintataso voi olla hyväksyttävä syy hankinnan keskeyttämiselle.
Tässä tilanteessa Nurmijärven seurakunnalla on hankintalain tarkoittama hyväksyttävä
ja perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiseen
1. Keskeytetään hankintamenettely hankintalain (1397) 125§:n nojalla.
2. Ilmoitetaan osallistujille keskeytyspäätös
Päätös:
1. Esityksen mukaan
2. Esityksen mukaan
Kiinteistöpalvelun johtokunta § 65
Huoltorakennuksen laajennus sekä sosiaalitila
Kiinteistöpäällikön esitys:
Johtokunnan kokouksessa § 64 /2016 todettiin, että huoltorakennuksen laajennus ei
ylitä kansallista kynnysarvoa (150 000 €), joten se voidaan toteuttaa omana työnään.
Kirkkohallituksen lakimiehen suositus:
Sosiaalirakennuksen uudelleen kilpailuttaminen ei sinänsä välttämättä edellytä, että pitäisi
olennaisesti muuttaa rakennusmateriaaleja tai muuta vastaavaa. Mutta toki näin on
mahdollista menetellä pyrkien näin siihen, että rakentamisen hintaa saataisiin laskettua
alemmaksi.

1. Toteutetaan huoltorakennustyöt oman työnä
2. Kilpailutetaan sosiaalirakennus uudestaan ”hilmassa” tai tehdään oman työnä.

Päätös:
1. Esityksen mukaan
2. Esityksen mukaan
_________________

Selostus:
Tarjouskilpailun tarjoukset ylittävät merkittävästi hankintayksikön ennalta laatiman
kustannusarvion. Näin ollen huoltorakennuksen rakennusinvestointiin varattu
määräraha ei riitä hankkeen toteuttamiseen. Määräraha mahdollistaa
rakennushankkeen toteuttamisen seurakunnan omana työnä.
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Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että huoltorakennuksen laajennus tehdään seurakunnan
omana työnä. Kirkkoneuvosto antaa kiinteistöpalvelun johtokunnalle tehtäväksi
valmistella projektin käytännön toteutuksen. Kiinteistöpäällikön valmistelun pohjalta
kirkkoherra palkkaa tarvittavan projektikohtaisen henkilöstön, johon kuuluu
ulkopuolinen valvoja ja tarvittava määrä rakennusmiehiä.

Päätös:

Esityksen mukaan
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Henkilöstöasia

KN § 73

Tilintarkastuskertomus
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Selostus:
”Tilintarkastajien on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta
taloussäännössä määrätyssä ajassa kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.
Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille
myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että seurakunnan hallintoa ja
taloutta on hoidettu vastoin lakia tai kirkkovaltuuston päätöksiä eikä virhe tai
aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta
tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa
kirkkovaltuustoon. Tilintarkastajien kertomuksessa tehdystä muistutuksesta on
kirkkoneuvoston hankittava asianomaisen selitys sekä annettava se ja oma lausuntonsa
kirkkovaltuustolle. Tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaudesta päätetään viimeistään
seuraavan vuoden kesäkuussa.” (KJ 15 luku 13 §)
Tilintarkastajat ovat tarkastaneet seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen
tilikaudelta 1.1.2016 – 31.12.2016 ja antaneet tilintarkastuskertomuksessa lausuntonsa
tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tilintarkastajien KJ 15:13 mukaisesti antaman
tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja esittää edelleen kirkkovaltuustolle sen tiedoksi
merkitsemistä.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 73 Tilintarkastuskertomus
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Tilintarkastajien havaintoja

Selostus:
Kirkkolainsäädännön kommentaarin mukaan ”tilintarkastajat raportoivat kirjallisesti
kirkkoneuvostolle tarkastuksessa esille tulleista puutteista ja muista huomioista, jotka
eivät ole esteenä tilinpäätöksen hyväksymiselle ja vastuuvapauden myöntämiselle.
Tällaiset kirjalliset raportit kirkkoneuvostolle eivät tee esteelliseksi niiden kohteena
olevia henkilöitä tilinpäätöstä käsiteltäessä” (Kirkkolainsäädäntö 2008, kommentaari,
s. 408).
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi tilintarkastajien havainnot ja tarkastuspöytäkirjaan
kirjatut toteamukset, suositukset, näkemykset ja kannanotot seurakunnan hallinnosta
ja talouden tilasta; sekä toimeenpanee ne soveltuvin osin viranhaltijoiden toimesta.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 74 Tarkastuspöytäkirja

Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 4/2017

6.6.2017

KN § 75

9

Valtuustoaloite seurakunnan tilojen vuokrista

Päätöshistoria:
Kiinteistöpalvelun johtokunta 4/17 10.5.2017 § 52 Valtuustoaloite seurakunnan tilojen
vuokrista
2017-00015 T 00 02 07
Päätöshistoria:
Kiinteistöpalvelun johtokunta 3/2017:
Selostus:
Oheisena liitteenä on kirkkovaltuuston jäsenistön 19 henkilön allekirjoittama aloite, missä toivotaan, että
seurakunnan tilat tulisi luovuttaa Nurmijärveläisten yhdistysten käyttöön veloituksetta.
Kirkkovaltuustoaloitteen perusteella Kirkkoneuvosto on antanut kyseisen aloitteen Kiinteistöpalvelun johtokunnalle
käsiteltäväksi.
Kiinteistöpäällikön esitys:
Keskustellaan asiasta ja todetaan nykyinen käytäntömme ja hinnoittelumme hyväksi ja toimivaksi.
Päätös:
Palautetaan asia takaisin valmisteluun mm. tarkempia kulukartoituksia varten. Samoin hyödyt ja haitat ja muut
asiaan liittyvät seikat tulee tarkasti eritellä.

---------------------------------------------------------------------------------------------------Selostus:
Kirkkolain mukaan kirkollisista toimituksista, kuten kaste, vihkiminen tai hautaan
siunaaminen, ei saa pyytää maksua. Myös kirkkotilan, papin ja kanttorin saa maksutta
käyttöönsä toimitusta varten. Sen sijaan muista toimitukseen liittyvistä asioista voi
joutua maksamaan. Nyt valtuustoaloitteessa toivotaan, että seurakunta luovuttaisi
Nurmijärveläisille
yhdistyksille tilojaan käyttöön veloituksetta.
Tilavuokrien hinnastoihin liittyvät maksuporrastukset 2017:
1. tilanvuokramaksu Nurmijärveläisille yhdistyksille (Sääksin osalta noudatetaan
hinnastossa saraketta oma käyttö)
-

silloin kun yhdistys harrastaa yhdistystoimintaansa seurakunnan
tiloissa, voi seurakunta antaa tilojaan maksutta heidän käyttöönsä.
yhdistyksen harjoittaessa yritystoimintaa, jolloin he saavat tuloja
toiminnastaan, seurakunta perii heiltä kirkkoneuvoston vahvistaman
hinnaston mukaisen tilavuokran.

2. Puolet tilavuokrahinnoista maksavat
- luottamushenkilöt
- palkkiotoimiset vapaaehtoistyöntekijät
3. Seurakuntalaiset ja seurakuntaan kuulumattomat maksavat vuokraamistaan tiloista
ja astioista ja pöytäliinoista hinnastojen mukaisesti.
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Esimerkki Nurmijärven salin kustannuksista:
iso sali

pikkusali

suntio
kiinteistötyöntekijä

12,14 €/h
11,10 €/h

kalustesiirrot
siivous
ovien avaus/sulkeminen
loppusiivous
muut mahdolliset kulut
esim. AV-laitteet

2h/2 hlö
2h/ 1 hlö
1h/1 hlö
1h/1 hlö

46,48
22,20
12,14
11,10

1h/1 hlö
1h/1 hlö
1h/1 hlö
1h/1 hlö

12,14
11,10
12,14
11,10

1h/1 hlö

12,14

1h/1 hlö

12,14

palkat
sisältyy sivukulut

12,14 €/h
11,10 €/h

104, 06
166,49 €

58,62
93,79 €

Kiinteistöpäällikön esitys:
Keskustellaan tilavuokramaksuista ja todetaan, että Nurmijärveläisille yhdistyksille
annetaan tiloja käyttöön maksutta v. 2018 alkaen, kunhan he eivät harjoita kaupallista
toimintaa.
Kiinteistöpalvelun johtokunta ehdottaa, että Kirkkoneuvosto käsittelee asian ja vie
kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
esitykseen.
_________

Esityksen mukaan. Sääksin leirikeskuksen tilat eivät kuulu tähän

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee kiinteistöpalvelun johtokunnan päätöksestä ja tekee
linjauksen yhdistyksiltä perittävistä vuokrista.
Päätös:

Kirkkoneuvosto palauttaa asian kiinteistöpalvelun johtokuntaan uuteen valmisteluun.
Työryhmä Tuomo Hyvärinen (pj), Tarja Tikkaoja, Markku Jalava, Heikki Nisula ja
Pekka Tukeva (siht.) valmistelevat asiaa johtokunnalle. Hyödyt ja haitat on
selvitettävä ja peilattava nykytilanteeseen.
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KN § 76

Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018–2020 toiminta- ja
taloussuunnitelman valmisteluohje

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 28.2.2017 on 42 027 ja seurakunnan jäsenmäärä 30 704, joten kuntalaisista on seurakunnan jäseniä n.73,0
prosenttia.
Tilanne ei ole muuttunut vuodenvaihteen tilanteesta.
Edellisen vuodenvaihteen reilumpi vähennys johtui siitä, että Kirjurissa olevaa
jäsenmäärää on korjattu yhteneväksi väestörekisterin tietojen kanssa. Jäsenmäärien
eroavaisuus tietokannoissa ei ole vielä selvinnyt.
Seurakunnan jäsenmäärä oli vuonna 2007 korkeimmillaan (32285) ja sen jälkeen
jäsenmäärä on pudonnut noin 1 prosentin vuosivauhtia verrattuna kunnan väkilukuun,
eli n. 10 % reilussa kymmenessä vuodessa.
Seurakuntaan kuulumisprosentti laskee, kun kunnan väkiluku jatkaa kasvuaan, mutta
seurakunnan jäsenmäärä ei kasva kuitenkaan samassa suhteessa.
Suomen Kuntaliitto on arvioinut kuntien verotulojen kasvuksi vuodelle 2018 noin
2,2 %. Seurakuntien verotulokertymät ovat yleensä noin 1,5-2 % kuntien kertymiä
alhaisemmat.
Kirkollisverotuloarvio perustuu tällä hetkellä 1,45 prosenttiin ja talousarviokehys on
laadittu siltä pohjalta. Kuitenkin, jos verotulokertymät paranevat vuoden loppua kohti,
on mahdollisuus päästä kuluvan vuoden lukuihin ja silloin on syytä vakavasti harkita
ensi vuoden veroprosentin laskemista 1,40 prosenttiin.
Kuluvan talousarviovuoden ansioverotulokertymä on huhtikuun lopussa 5,7 % jäljessä
edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Toivottavasti tilanne paranee vuoden
loppuun mennessä.
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Vuonna 2018 jatketaan tänä vuonna aloitettuja investointeja, kuten Ison pappilan
peruskorjausta, sekä Kirkonkylän kappelin kylmätilojen laajentamista.
Liitteenä valmisteluohje, arvio käyttötalouden henkilöstö- ja toimintamenoista, sekä
tulos- ja rahoituslaskelmat.
Tulevia talousarviovuosia suunniteltaessa on hyvä tiedostaa, että muutos on pysyvää
ja seurakunnan on pysyttävä muutoksessa mukana, unohtamatta kuitenkaan
seurakunnan perustehtävää ja sanomaa, mikä on muuttumaton.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018 –
2020 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisohjeen tiedoksi työaloille ja
kirkkovaltuustolle.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 76 Valmisteluohje, arvio käyttötalouden henkilöstö- ja toimintamenoista,
sekä tulos- ja rahoituslaskelmat.
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KN § 77

Kolehtisuunnitelma heinä-syyskuu

Selostus:

Kolehtisuunnitelmassa on huomioitu kirkkohallituksen vuodelle 2017 määräämät ja
tiettyyn ajankohtaan sitomat kirkkokolehdit. Lisäksi suunnitelmassa on otettu
huomioon Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin määräämät kolehtikohteet sekä
seurakuntaan tulleet kolehtianomukset.
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman heinä - syyskuulle 2017.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 77 Kolehtisuunnitelma heinä - syyskuulle 2017

KN § 78

Nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden täyttäminen

Päätöshistoria:
Kirkkoneuvosto 25.4.2017 § 34 Nuorisotyönohjaaja Timo Liimatan isyys- ja
hoitovapaa sekä viransijaisen rekrytointi
2017-00043 T 01 01 03 01
Selostus:
Timo Liimatta on anonut isyysvapaata 25.8.–5.10.2017 ja hoitovapaata 6.10.2017–
27.5.2018. Lapsi on syntynyt 15.10.2016. (KirVESTES 2017 60 § Oikeus
perhevapaaseen. Viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada perhevapaata TSL 4
luvun mukaisesti. Lain 4 luvussa tarkoitettuja perhevapaita ovat
-

äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa;
osittainen ja tilapäinen hoitovapaa;
poissaolo pakottavista perhesyistä ja poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen
hoitamiseksi.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Timo Liimatalle isyysvapaata 25.8.–5.10.2017 ja
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hoitovapaata 6.10.2017–27.5.2018. Kirkkoneuvosto nimeää sijaisen rekrytoimista
varten työryhmän, jonka kokoonpano on: Eva Kuikka, Miikka Vesterinen, Tommi
Grönberg ja Arto Kantola.
Päätös:

Esityksen mukaan

__________________________

Selostus:

Viransijaisuus on ollut auki seuraavalla ilmoituksella:
Nurmijärvi on n. 42 000 asukkaan kunta Uudellamaalla. Lähes 30% väestöstä on alle
18-vuotiaita. Nurmijärven seurakunta on jaettu kolmeen kirkkopiiriin, joista jokaisessa
on oma kirkko ja hyvät nuorisotilat. Vakituisia työntekijöitä on 115. Nuorisotyön
tiimissä on 7 nuorisotyönohjaajaa.
Nurmijärven seurakunnassa on haettavana
NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRANSIJAISUUS
Ajalle 25.8.2017 – 27.5.2018
Viranhaltijan tehtävänä on rippikoulun jälkeinen nuorisotyö Rajamäen kirkkopiirissä,
osallistuminen rippikoulutyöhön sekä koko seurakuntaa koskevan nuorille suunnatun
toiminnan suunnittelu ja toteutus yhdessä nuorisotyön tiimin kanssa. Tehtävän voi
aloittaa jo heinäkuun alussa, koska tarvitsemme kahdelle rippikoululeirille
nuorisotyönohjaajaa, työsuhde jatkuisi sijaisuutena.
Viran kelpoisuusehtona on sellainen kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto, joka
ilmenee piispainkokouksen päätöksestä, joka on annettu piispainkokouksessa
13.9.2005.
Arvostamme tiimityöskentelyn osaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitoja.
Virkaan valitulta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Oman auton käytöstä on hyötyä
työtehtävien hoidossa.
Viran vähimmäispalkka on vaativuusryhmän 502 mukainen (2297,26 €). Peruspalkan
lisäksi maksetaan vuosisidonnaista, viranhaltijan työkokemukseen perustuvaa
henkilökohtaista palkanosaa.
Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja ennen
viran vastaanottamista tulee esittää Nurmijärven seurakunnan työterveyshuollon
antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi RRL 6 § 2
mom. mukainen rikosrekisteriote.
Virkaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.
Hakemukset KirkkoHR:n kautta 5.5.2017 klo 16 mennessä
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Haastattelut järjestetään tiistaina 16.5.2017 klo 16 - Nurmijärven
seurakuntakeskuksessa, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi.
Lisätietoja antaa johtava nuorisotyönohjaaja Arto Kantola 050-310 1045.

Rajamäen kirkkopiirin nuorisotyönohjaajan viransijaisuutta haki määräaikaan
5.5.2017 mennessä 14 hakijaa, joista 6 oli kelpoisia. Yksi hakijoista ilmoitti saaneensa
sijaisuuden muualta eikä ollut enää käytettävissä. Kirkkoneuvoston nimeämä
rekrytointityöryhmä Eva Kuikka, Miika Vesterinen, Tommi Grönberg ja Arto Kantola
kutsui haastatteluun 16.5. neljä hakijaa, Riikka Hatakan, Janne Honkasen, Ari-Pekka
Kankkusen ja Hanna Ikäheimon.
Kaikkia haastateltiin n. 30 minuuttia ja heille esitettiin samat kysymykset.
Työryhmän yksimielinen esitys on, että sijaisuuteen soveltuvimpana valitaan
sosionomi, kirkon nuorisotyönohjaaja Riikka Hatakka. Hatakan eduksi katsottiin
kyseisen tehtävän ja seurakunnan tunteminen. Toiminnan jatkuvuuden ja kehittymisen
kannalta tämä on tärkeää. Hän on toiminut Rajamäellä usean vuoden ajan erilaisten
pelitilaisuuksien suunnittelijana ja ohjaajana. Tämä on Rajamäen nuorisotyön
erityispainopiste. Riikka on toiminut roolipeli- ja lanileireillä ohjaajana. Lisäksi
Riikka on toiminut neljänä kesänä, viides alkamassa, Nurmijärven seurakunnassa
nuorisotyön kesätyöntekijänä pääasiassa rippikoululeireillä, joita on ollut kolme
kesässä.
Hatakan työsuhde olisi hyvä alkaa 15.8. Näin perehdyttäminen tehtävään voidaan
järjestää ennen Timo Liimatan virkavapauden alkamista.

Kirkkoherran päätösesitys:
Lausunnon mukaan. Riikka Hatakka otetaan viransijaisuuteen ajalle 25.8.2017 –
27.5.2018. Työsopimussuhde alkaa perehdyttämisen takia 15.8. ja jatkuu
viransijaisuutena 25.8.2017-27.5.2018. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen
(2297,26 €). Ennen viran vastaanottamista tulee esittää Nurmijärven seurakunnan
työterveyshuollon antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
nähtäväksi RRL 6 § 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.
Virkaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.
Päätös:

Esityksen mukaan

Tiedoksi:

Hakijat
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Lastenohjaajan työsopimussuhteen täyttäminen

Päätöshistoria:
KN 9 § 134 Lastenohjaaja Virve Karvosen irtisanoutuminen eläkkeelle jäämisen
takia ja tehtävän täyttäminen
2016-00095 T 00 01 04 00
2016-00096 T 01 01 01 00
Päätöshistoria:
Kasvatustyön johtokunta 2/2016 § 21 Kaksi Lapsi- ja perhetyön eläkeasiaa
Selostus:
Lastenohjaaja Virve Karvonen on irtisanoutunut 1.7.2017 lähtien siirtyäkseen
eläkkeelle. Työsuhde 38,25h/vk (Liite 1). Lastenohjaaja Eijaliisa Mäkinen
irtisanoutuu 1.2.2017 siirtyäkseen eläkkeelle. Työsuhde 38,25h/vk.
Lapsivaikutusten arviointia: Mikäli työsopimussuhteet jätetään täyttämättä, suurella
todennäköisyydellä joitain toimintoja joudutaan vähentämään. Tuntikehysten
uudelleen järjestelyllä saattaa olla vaikutuksia päiväkotien mentorointiin,
parisuhdeleireihin, kansainväliseen perhetyöhön, lapsiasiahenkilön työtehtäviin ja
liikkuva seurakunta-projektin resursseihin.
Lapsi- ja perhetyö koostuu pääosin eri puolilla kuntaa toimivista päivä-, iltapäivä-,
taapero-, ekan vauvan- ja perhekerhoista sekä kunnan varhaiskasvatuksen puolelle
tehtävistä päiväkotikäynneistä. Lisäksi lastenohjaajat työskentelevät perheleireillä,
erilaisissa perheille suunnatuissa tapahtumissa (esim. pääsiäis- ja jouluvaellus) ja
kursseilla sekä perhemessuissa ja kirkkohetkissä. Lasten ja perheiden määrä on
pysynyt lähes ennallaan päätaajamissa. Nykyisistä kerhotiloista muutamat ovat
lähitulevaisuudessa mahdollisesti poistumassa käytöstä ja joidenkin sivukylien
lapsimäärät ovat pienentyneet.
Jotta lapsi- ja perhetyö kykenisi hoitamaan edellä mainitut tehtävät tässä laajuudessa,
tulee toinen lastenohjaajan vapautuneista työsopimussuhteista täyttää.
Johtavan lapsityönohjaajan esitys:
Johtava lapsityönohjaaja Helena Saulamo esittää, että toinen lastenohjaajan
vapautuvista työsopimussuhteista laitetaan hakuun keväällä 2017 ja työsuhde täytetään
1.8.2017 alkaen.
Helena Saulamo ja lapsi- ja perhetyön toimistosihteeri Taina Rauhala valitsevat
työsopimussuhteeseen hakeneiden keskuudesta neljä-viisi haastatteluun kutsuttavaa
hakijaa. Kasvatustyön johtokunta nimeää tässä kokouksessa haastattelutyöryhmän,
joka haastattelee hakijat ja ehdottaa Kirkkoneuvostolle lastenohjaajan
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työsopimussuhteeseen valittavan henkilön. Työryhmään nimetään edelliseen
työryhmään kuuluneet henkilöt: Eva Kuikka, Liisa Hytönen, Marko Heinonen ja
Helena Saulamo. Varalla Pia Jaakkola.
Asian käsittely:
Keskustelua kansainvälisestä työstä sekä parisuhdetyöstä, jotka ovat kuuluneet
olennaisina osina Virve Karvosen työtehtäviin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
___________________________
Kirkkoherran päätösesitys:
1) Kirkkoneuvosto hyväksyy Virve Karvosen eläkkeelle jäämisestä johtuvan
irtisanoutumisen.
2) Kirkkoneuvosto täyttää lastenohjaajan toistaiseksi voimassa olevan
työsopimussuhteen 1.8.2017 alkaen kasvatustyön johtokunnan esittämän
rekrytointisuunnitelman mukaan. Tehtävää täytettäessä katsotaan eduksi
kansainvälisen työn ja parisuhdetyön osaaminen. Vaativuusryhmä 402 (1 942,15€).
Päätös:

Esityksen mukaan

KN 9 § 136 Lastenohjaajan työsopimussuhteen täyttäminen
2016-00153 T 01 01 01 00
Selostus:
………
Johtava lapsityönohjaaja Helena Saulamo esittää, että kokoaikainen, (vaativuusryhmä
402, 1 942,15€), työsuhde laitetaan avoimeen hakuun keväällä 2017.
Lapsivaikutusten arvioinnin näkökulmasta työsuhteen täyttämättä jättäminen vaikuttaa
suoraan toiminnan vähentämiseen.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto täyttää lastenohjaajan toistaiseksi voimassa olevan
työsopimussuhteen (vaativuusryhmä 402, 1 942,15€) 1.8.2017 alkaen. Rekrytoinnista
vastaa kasvatustyön johtokunta.
Päätös:
Esityksen mukaan
__________________________
Selostus:
Työsopimussuhteet ovat olleet auki seuraavalla ilmoituksella:
Nurmijärven seurakunnan lapsi- ja perhetyössä on haettavana
KAKSI LASTENOHJAAJAN TYÖSOPIMUSSUHDETTA
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Meillä työskentelee 27 lastenohjaajaa, toimistosihteeri sekä johtava lapsityönohjaaja.
Työtä tehdään mm. päivä-, perhe- ja IP-kerhoissa, perheleireillä ja perheille
suunnatuissa tapahtumissa. Toimipisteitä sijaitsee koko kunnan alueella. Työtehtävien
hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.
Haemme työtään kehittäviä, monipuolisia varhaiskasvatuksen ja perhetyön osaajia,
jotka ovat sitoutuneet kristillisiin arvoihin. Vakituisissa työsopimussuhteissa (38,75
h/vk) edellytetään alalle soveltuvaa tutkintoa tai alan opintojen loppuvaihetta.
Palkkaus on KirVESTES:in mukainen, vaativuusryhmä 402.
Työsopimussuhteisiin valittujen tulee esittää rikoslain 6 § 2 momentin mukainen
rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus.
Työsopimussuhteet täytetään 1.8.2017 alkaen.
Hakuaika päättyy sunnuntaina 30.4.2017 klo 22.
Haastattelupäivä on 11.5.2017. Hakemukset jätetään kirkon sähköiseen
rekrytointijärjestelmään.
Tiedusteluihin vastaavat johtava lapsityönohjaaja Helena Saulamo p. 050 383 0393
sekä lapsi- ja perhetyön toimistosihteeri Taina Rauhala p. 050 356 4881.

Hakijoita oli yhteensä 31. Haastattelutyöryhmä Helena Saulamo. Eva Kuikka, Liisa
Hytönen ja Marko Heinonen haastattelivat 11.5.2017 seitsemän hakijaa.
Rekrytointiryhmän lausunto:
Kaikki, lukuunottamatta Kämäräinen (soitettu työssäoppimisen ohjaajalle) antoivat
luvan soittaa edelliselle työnantajalle. Työryhmä arvioi hakijoiden ansioituneisuutta,
haastattelua, soveltuvuutta ja työelämäpalautetta. Näiden perusteella työryhmä piti
haastatelluista soveltuvimpina Tiina Mattilaa ja Sanna Laihoa lastenohjaajien
työsuhteisiin.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee työryhmän lausunnon perusteella lastenohjaajan toistaiseksi
voimassa oleviin työsopimussuhteisiin 1.8.2017 alkaen Tiina Mattilan ja Sanna
Laihon. Vaativuusryhmä 402. Työsopimussuhteisiin valittujen tulee esittää ennen
tehtävän vastaanottamista rikoslain 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ja
hyväksyttävä lääkärintodistus.

Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 79 Haastateltujen arviointi
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Nurmijärven seurakunnan valmiussuunnitelma

Selostus:
Valmiussuunnittelun tarkoituksena on turvata seurakunnan toiminta ja erityisesti sen
perustehtävän hoitaminen kaikissa oloissa. Valmiussuunnittelu käsittää seurakunnan
toiminnan suunnittelun häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä tarpeelliset
ennakkotoimenpiteet tämän toiminnan varmistamiseksi. Toimintavalmiuden
luomiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittava suunnittelu ja sen edellyttämät muut
valmistelut muodostavat kokonaisuuden.
Viranomaisten tulee huolehtia lakisääteisistä tehtävistään kaikissa olosuhteissa.
Yleiset säännökset varautumisesta poikkeusoloihin ovat valmiuslaissa sekä
väestönsuojelun osalta lisäksi pelastuslaissa. Rauhanajan häiriötilanteet (esimerkiksi
suuronnettomuus tai poikkeukselliset luonnonilmiöt) ovat nyky-yhteiskunnassa
todennäköisempiä kuin maahan kohdistuva sotilaallinen uhka. Rauhan ajan
häiriötilanteissa viranomaiset toimivat normaalin lainsäädännön puitteissa, kun taas
poikkeusoloissa viranomaisilla on laajemmat toimivaltuudet.
Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata sen
toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja
ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.
Valmiuslain mukaan poikkeusoloja ovat:
1) Suomeen kohdistuva aseellinen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja
sen välitön jälkitila;
2) Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan
rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain
mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista;
3) väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen
vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle
välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat;
4) erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila; sekä
5) vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle
levinnyt vaarallinen tartuntatauti.
Viranomaisille voidaan poikkeusoloissa antaa välttämättömiksi katsottavia erityisiä
toimivaltuuksia. Poikkeusolot astuvat voimaan, kun valtioneuvosto ja tasavallan
presidentti yhdessä toteavat maassa vallitsevan poikkeusolot.
Kirkollishallinnon varautumista ja poikkeusoloja koskevia erityissäännöksiä on
kirkkolaissa. Seurakuntien varautumisen perustana on kirkkolain 1 luvun 2 §:n
säännös kirkon tehtävästä. Sen mukaan kirkko tunnustuksensa mukaisesti julistaa
Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii kristillisen sanoman levittämiseksi ja
lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Tämä merkitsee, että kirkon tulee varautua
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hoitamaan perustehtäväänsä kaikissa olosuhteissa. Yhteiskunnan häiriötilanteissa ja
poikkeusoloissa kirkon tehtävän toteuttamisen merkitys korostuu. Kirkollisen
valmiussuunnittelun kokonaisohjauksesta vastaa kirkkohallitus.
Valmiussuunnitelmalla tarkoitetaan niiden toimenpiteiden ja keinojen selvittämistä ja
järjestelmällistä esittämistä, joihin on ryhdyttävä, jotta organisaation toiminta ja
hallinto voidaan normaalioloista poikkeavissa olosuhteissa järjestää.
Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot on turvattava niin normaalioloissa kuin kriisin
sattuessa. Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa nämä toiminnot on otettu
varautumistyön lähtökohdaksi ja määritelty seuraavasti:
1) Valtion johtaminen
2) Kansainvälinen toiminta
3) Suomen puolustuskyky
4) Sisäinen turvallisuus
5) Talouden ja infrastuktuurin toimivuus
6) Väestön toimeentuloturva ja toimintakyky
7) Henkinen kriisinkestävyys
Näiden toimintojen turvaamisessa kaikilla yhteiskunnan toimijoilla – viranomaisilla,
kirkoilla ja uskonnollisilla yhteisöillä, yrityksillä, järjestöillä ja turvallisuustutkimusta
tekevillä yhteisöillä – on tärkeä rooli. Kirkon rooli henkisen kriisinkestävyyden
vahvistajana toteutuu ihmisten kohtaamisessa, sielunhoidossa, diakoniassa ja
jumalanpalveluselämän ylläpitämisessä.
Valmiussuunnitelman ja siihen tehtävät periaatteelliset muutokset hyväksyy
seurakunnissa kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto tarkistaa suunnitelman toimikautensa
jälkimmäisenä vuotena. Tekniset muutokset suunnitelmaan tekee valmiuspäällikkö
virkamiestyönä. Valmiussuunnitelma tulee päivittää tarvittaessa ja kahden vuoden
välein. Päivityksestä vastaa kirkkoherra.
Valmiussuunnitelman liitteissä käsitellään käytännöllisluonteisia ja yksityiskohtaisia
valmiusjärjestelyjä, joita ei ole välttämättä tarpeen käsitellä kirkkoneuvostossa.
Kirkkoneuvosto voi antaa toimivallan liitteiden hyväksymiseen esimerkiksi
kirkkoherralle, valmiuspäällikölle tai valmiustoimikunnalle.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Nurmijärven seurakunnan valmiussuunnitelman 2017.
Kirkkoneuvosto antaa valmiustoimikunnan tehtäväksi liitteiden hyväksymisen.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet: Liite 1 § 80 Valmiussuunnitelma (Luottamuksellinen. Esiteltiin kokouksessa)
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KN § 81

Talousarvioavustukset

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 seurakunnan toimialan taloudellisesta näkökulmasta, siis sen, mihin
seurakunta saa käyttää varojaan ja tulojaan.
4.4.2017 ilmestyneessä Seurakuntaviestissä oli ilmoitus talousarvioavustusten
hakemisesta.
Seurakunnan toimintaan osallistuvia järjestöjä ja sidosryhmiä pyydetään
toimittamaan hakemuksensa perjantaihin 5.5.2017 klo 12 mennessä osoitteella:
Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvosto, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi.
Myöhemmin jätettyjä anomuksia ei käsitellä.
Hakemuksiin tulee liittää selvitys avustuksen käyttämisestä, sillä taloussäännön
mukaan: ”Seurakunnan myöntämistä avustuksista on avustusta saaneiden yhdistysten
annettava kirkkoneuvostolle vuosittainen selvitys, josta ilmenee, että avustus on
käytetty myönnettyyn tarkoitukseen.”

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto myöntää kirkollisia avustuksia vuodelle 2017 varatuista
avustusmäärärahoista liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.
Päätös:

Esityksen mukaan. Lisäksi myönnetään Lepsämän partiolippukunnalle 800 euroa ja
Röykän partiolippukunnalle 600 euroa. Merimieskirkolle myönnettävä summa
vähenee 3000 eurosta 1600 euroon.

Liitteet:

Liite 1 § 81 Yhteenveto tulleista hakemuksista ja ehdotus jaettavista avustuksista

Tiedoksi:

Avustusta hakeneet, Taloussihteeri
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Henkilöstöasia

KN § 83

Kesän rippikoululeirien ohjelma- ja turvallisuusvastaavat

Selostus:

Rippikoulutyöstä vastaava Johannes Haapalainen on valmistellut ehdotukset
Nurmijärven seurakunnan kesän 2017 rippikoulujen ohjelma- ja
turvallisuusvastaavista.

Rippikoulu
Elämännokka 1, 5.-11.6.
Piispala 2, 5.-11.6.
Päiväripari 1 (Kla), 5.-11.6.
Sääksi 3, 5.-11.6.
Elämännokka 2, 11.-17.6.
Piispala 3, 11.-17.6.
Päiväripari 2 (Nvi), 12.-18.6.
Kiipula, 26.6.-2.7.
Sääksi 4, 1.-7.7.
Pyöräily, 3.-9.7.
Sääksi 5, 7.-13.7.
Pilistvere, 11.-17.7.
Sääksi 6, 14.-20.7.
Sääksi 7, 20.-26.7.
Bergvik, 23.-29.7.
Sääksi 8, 27.7.-2.8.
Elämännokka 3, 31.7.-6.8.
Sääksi 9, 3.-9.8.

Konfirmaatio
18.6. RKI 12
18.6. KLA 12
11.6. KLA 12
18.6. NVI 14
2.7. KLA 12
2.7. NVI 10
18.6. NVI 10
9.7. RKI 12
9.7. KLA 12
16.7. KLA 12
16.7. NVI 10
23.7. KLA 12
23.7. NVI 10
30.7. KLA 12
8.10. KLA 12
6.8. NVI 10
13.8. KLA 12
13.8. NVI 10

Ohjelma- ja turvallisuusvastaava
Anni Pesonen
Maritta Kopsala
Johannes Haapalainen
Timo Liimatta
Ida Vartiala
Arto Kantola
Anna-Kaisa Tenhunen
Timo Liimatta
Anna-Kaisa Tenhunen
Riitta-Leena Sihvola
Anni Pesonen
Johannes Haapalainen
Jarmo Hella
Markus Asunta
Riitta-Leena Sihvola
Arto Kantola
Leena Sipola
Jouni Vasikainen

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä Nurmijärven seurakunnan kesän 2017 rippikoulujen
ohjelma- ja turvallisuusvastaavat esittelytekstissä esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Esityksen mukaan

Tiedoksi:

Johannes Haapalainen
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Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 4/2017

6.6.2017

KN § 84

Johtavan perheneuvojan Heli Pruukin irtisanoutuminen

Selostus:

Johtava perheneuvoja Heli Pruuki on irtisanoutunut virastaan 16.8.2017 alkaen.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 84 Heli Pruukin irtisanoutuminen

Tiedoksi:

Heli Pruuki
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Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 4/2017

6.6.2017

KN § 85

Johtavan perheneuvojan viran auki julistaminen

Selostus:

Johtava perheneuvoja Heli Pruuki siirtyy asiantuntijatehtäviin kirkkohallitukseen.
Viimeinen työssäolopäivä on 15.8.2017.
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto julistaa johtavan perheneuvojan viran haettavaksi 2.8.2017 mennessä.
Johtavalta perheneuvojalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää
korkeakoulututkintoa sekä kirkon perheneuvojien erikoistumiskoulutusta tai siihen
sitoutumista. Perehtyneisyys pari- ja perheterapiaan, sielunhoitoon sekä kokemus
esimiestyöskentelystä katsotaan eduksi. Virka tulee ottaa vastaan 1.11.2017 tai
sopimuksen mukaan. Virkaan valittavan tulee olla ev.lut. kirkon jäsen. Valitun on
esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä työterveyslääkärin antama
todistus terveydentilastaan sekä RRL 6§ 2 mom. mukainen rikosrekisteriote. Viran
vaativuusryhmä on 603 (3589,79 euroa).
Kirkkoneuvosto päättää rekrytointityöryhmän kokoonpanoksi seuraavaa: Ari
Tuhkanen (pj), Pirjo Turtia, Arto Summanen, Markku Jalava, ja Pekka Tukeva (siht.).
Päätös:

Esityksen mukaan

Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 4/2017

6.6.2017

KN § 86

-
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Ilmoitusasiat

Testamentti. Selvitetään testamentin kohdentamista.
Kirkolliskokous. Markku Jalava kertoi kirkolliskokouksen päätöksistä.
Kirkkopäivät. Tarja Tikkaoja ja Markku Jalava toivat terveisiä Turusta.
Onnistumissuunnitelman osavuosikatsaus II. Liite 1 § 86
Kiinteistöpalvelun johtokunta 10.5. ja 29.5.2017. Liite 2 § 86
Kirkkoneuvosto 25.4.2017 pöytäkirja Liite 3 § 86
Nuori kirkko ry jäsenmaksut
Päätilintarkastajan vaihtuminen. Sirpa Karejoki on päätilintarkastaja ja uudeksi
tilintarkastajaksi tulee Tiina Ahonen.
Jäsenkehitys ja väkiluvun laskentaperiaatteet Liite 4 § 86
Rovastikuntayhteistyö Viljandin rovastikunnan kanssa. Ari Tuhkanen kertoi toiminnan
kehittämisestä.
Seurakuntalaispalaute Sääksin tupakointipaikasta.

Kirkkovaltuusto klo 18.00
11.4.
20.6.
24.10.
19.12.

Kirkkoneuvosto klo 16.15
21.3.
25.4.
6.6.
29.8.
10.10.
5.12.

Valmistelu klo 16.15
28.2.
11.4.
16.5.
15.8.
26.9
21.11.

Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 4/2017

6.6.2017
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KN § 87

Kokouksen päättäminen

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä
kirkkoherranvirastossa seuraavasti: 7.6.2017–6.7.2017 ma–pe klo 9–12.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20

Ari Tuhkanen
puheenjohtaja

Markku Jalava
puheenjohtaja § 72

Pekka Tukeva
sihteeri

Mika Patjas
pöytäkirjan tarkastaja

Tarja Tikkaoja
pöytäkirjan tarkastaja

