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Kokouksen osallistujat
Jäsenet:

Tuhkanen Ari, puheenjohtaja
Grönberg Tommi
Jalava Markku, varapuheenjohtaja
Jaakkola Pia
Kaasalainen Erkki
Markkanen Aulikki
Moijanen Niina
Patjas Mika
Tikkaoja Tarja

Varajäsenet:

Järvinen Tapio

Muut:

Rantala Sirpa, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (poistui § 94 kohdalla)
Sivula Marko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Hyvärinen Tuomo, talousjohtaja, esittelijä
Tukeva Pekka, sihteeri
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KN § 88

Kokouksen avaaminen

Selostus:

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen. Valitaan pöytäkirjan
tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tommi Grönberg ja Pia Jaakkola.

Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Tommi Grönberg ja Pia Jaakkola.

Päätös:

Esityksen mukaan.

KN § 89

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus:

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

3

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
23.8.2017.
Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

KN § 90

Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:

Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista
liitteineen.

Päätös:

Esityksen mukaan. Lisätään esityslistaan § 98 Sirpa Lappalaisen koulutus. Lisätään
pykäläksi 105 Klaukkalan kirkon suntion irtisanoutuminen ja viran täyttäminen.
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KN § 91

Hautausmaakatselmus 2017

Selostus:
Nurmijärven seurakunnan hautaustoimen ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston tulee
suorittaa vuosittain hautausmaakatselmus. Suoritetaan vuoden 2017
hautausmaakatselmus ja laaditaan siitä erillinen muistio. Katselmus aloitetaan
Kirkonkylän hautausmaalla klo 15.30.
Talousjohtajan päätösesitys:
Käydään keskustelu hautausmaakatselmuksessa ilmenevistä asioista.
Hautausmaakatselmuksesta laadittu muistio tuodaan seuraavaan kokoukseen
tiedoksi ja tarpeellisin osin toimeenpantavaksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 92

Tilinkäyttöoikeus ja nimenkirjoitusoikeus

Selostus:
Uusi talousjohtaja Maria Sairanen aloittaa 1.9.2017. Pankkien tilinkäyttöoikeus on
voimassa 1.9.2017 lukien siten, että tilinkäyttöoikeus on yksin talousjohtajalla tai
pääkirjanpitäjällä ja koskee sijoitussopimuksia ja pankkisopimuksia.
Maanmyynti- ja kiinteistökaupat sekä toiminimen allekirjoittavat kirkkoherra ja
talousjohtaja yhdessä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto myöntää talousjohtaja Maria Sairaselle pankkien tilinkäyttöoikeuden
yksin ja kauppakirjojen sekä seurakunnan toiminimen allekirjoittamisen yhdessä
kirkkoherran kanssa 1.9.2017 alkaen.
Talousjohtaja Tuomo Hyvärisen vastaavat oikeudet lakkaavat 31.8.2017 lukien hänen
siirtyessä eläkkeelle.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 93

6

Seurakunnan edustajien nimeäminen yhteisöjen hallintoelimiin sekä
yhtiö- ja vuosikokouksiin 2017–2018

2017-00012 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. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 1.2.2017 valinnut edustajat ja
varaedustajat.
Talousjohtaja Tuomo Hyvärisen jäädessä eläkkeelle 31.8.2017 hänen tilalleen
seurakunnan edustajaksi vaihtuu uusi talousjohtaja Maria Sairanen 1.9.2017 alkaen.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää seuraavien yhteisöjen hallintoelimiin sekä yhtiö- ja
vuosikokouksiin nimetä toimikautensa 2017–2018 ajaksi edustajaksi Tuomo
Hyvärisen tilalle Maria Sairasen 1.9.2017 alkaen.

Aropellonkuja 4 as 6 Heikki Nisula (Maria Sairanen)
As Oy Aropellonkuja 4
Puistotie 8 A 11 Heikki Nisula (Maria Sairanen)
As Oy Riksi
Puistotie 10 A 5 Heikki Nisula (Maria Sairanen)
As Oy Taaleri
Toimela Heikki Nisula (Maria Sairanen)
Männikönaukio
Punamullantie 16 A 1 Heikki Nisula (Maria Sairanen)
As Oy Nurmijärven Juhani
Puurata 5 A Heikki Nisula (Maria Sairanen)
As Oy Puurata
Puurata 11 H Heikki Nisula (Maria Sairanen)
As Oy Päiväkallio
Ratakuja 1 A 6 Heikki Nisula (Maria Sairanen)
As Oy Kotikulma
Tilantie 1 A 6 + 1 D 36 Heikki Nisula (Maria Sairanen)
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As Oy Sivumylläri
Venlantie 3 A 25 Heikki Nisula (Maria Sairanen)
As Oy Venlankoti
Yliollintie 10 F Heikki Nisula (Maria Sairanen)
As Oy Sararanta
Viljelystie 15 Heikki Nisula (Maria Sairanen)
Kiinteistö Oy Kauppahuitti
Patruunantie 1 Heikki Nisula (Maria Sairanen)
Asunto Oy Patruunantie 1 Nurmijärvi
Vantaan IT-alueen johtoryhmä Pekka Tukeva (Maria Sairanen)
Kirkkopalvelut ry Ari Tuhkanen (Maria Sairanen)
Kirkon Paikat ry Maria Sairanen (Heikki Nisula)
Suomen hautaustoiminnan keskusliitto ry Kari Kouhia (Maria Sairanen)

Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 94

8

Talousarvion toteutuminen 30.6.2017

Selostus:
Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle,
kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille koko seurakunnan ja tehtäväalueiden
toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja
menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle.
Myös talousarviovuoden aikana raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisesta ja taloudesta. Toteutumaprosentit antavat tiedon toimintatuottojen ja
-kulujen toteutumisesta toteutuneelta ajalta, mutta myös suuntaa antavan tiedon koko
talousarviovuodelta.
Toimintatuottoja on kesäkuun lopussa 2017 kertynyt yhteensä 396.976 euroa, mikä on
54.178 euroa vähemmän, kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.
Talousarvion tuottojen toteutumaprosentti on 45 %, mikä on ajallisesti laskettuna
hieman vähemmän kuin puolet tälle vuodelle budjetoidusta.
Toimintakulujen osalta toteuma on 3.972.138 euroa ja summa on 34.147 euroa
vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Toteutumaprosentti on 48.
Kulujen luku on hieman alle puolet tälle vuodelle budjetoidusta.
Toimintakatteen toteutumaksi muodostuu 3.575.162 euroa ja toteumaprosentti on 48.
Kirkollisverotuloja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 4.296.059 euroa, joka on
budjetoidusta 54%. Kirkollisverotulojen kokonaiskertymä on alhaisempi edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, eli prosentteina 6.
Alkuvuodesta on vielä tullut yhteisöveron ”häntiä” yhteensä 15.459 euroa.
Yhteisöveron korvaavaa valtion maksamaa korvausta on kertynyt 408.486 euroa.
Verotuloja ja valtionrahoitusta on kesäkuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä
4.720.004 euroa, joka on 7,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan
aikaan. Suurimmat investointikohteet ovat käynnistymässä.
Ajankohdan toteutumaluvut ovat hyvät ja taloustilanne näyttää sellaiselta kuin
ennakoitiin vaikkakin verotulot ovat arvioitua alhaisemmat. Myös jäsenmäärän
kehitys on pysynyt vakaana ja kirkkoon kuulumisprosentti on säilynyt lähes samalla
tasolla vuoden vaihteeseen verrattuna. Jäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 30806.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee talouden raportit tietoonsa saatetuksi. Kirkkoneuvosto
toteaa, että taloustilanne on säilynyt kohtuullisen hyvänä ja ei anna aihetta muuttaa
budjettikehystä.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

Liite 1 § 94 Tuloslaskelma ajalta tammi-kesäkuu 2017, sekä verotulojen
kertymäraportti kesäkuu 2017.
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KN § 95

Esisopimus Kyläkujan pappilan myynnistä

KN § 96

Lisäosan hankkiminen Prime-toiminnanohjausjärjestelmään
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Selostus:
Nurmijärven seurakunnalla on käytössään Innofactor Software Oy:ltä hankittu
toiminnanohjausjärjestelmä Prime, joka toimii mm. kalenteri-, tila- ja
tapahtumavarausjärjestelmänä. Kirkon yhteinen internet-sivujen julkaisujärjestelmä
Lukkari ei ole aiemmin keskustellut Primen kanssa, jonka takia tapahtumatiedot on
pitänyt syöttää internet-sivuille erikseen. Tämä on aiheuttanut jonkin verran haasteita,
kun kaikki toimintaa järjestävät työntekijät eivät ole aina olleet ajan tasalla Lukkarijärjestelmän käytön suhteen ja sitä myöden tapahtumatiedot nettisivuilla eivät aina ole
vastanneet tarkoitustaan.
Nyt Innofactor on tehnyt Primeen lisäosan, jonka avulla Primen tapahtumatietoja
voidaan julkaista Lukkari-järjestelmässä. Rajapinnan myötä tapahtumatietoja ei
tarvitse erikseen viedä nettisivujärjestelmään ja myös paikallislehden kirkollisiin
ilmoituksiin tulevat tapahtumat saadaan noukittua samasta järjestelmästä.
Lukkari-Prime –rajapinnan perustoiminto on seuraavanlainen:
- Lukkarin tapahtumakalenteriin näkyviin haluttava tapahtuma luodaan Primessä
- Tietyllä Primen välilehdellä laitetaan ruksi Lukkari-ruutuun, jolloin tiedot siirtyvät
automaattisesti Lukkarin tapahtumiin.
- Tiedot päivittyvät automaattisesti Lukkariin, jos niitä Primessä päivitetään
- Tapahtumatietoja on mahdollista ”rikastaa” Lukkarissa, esimerkiksi lisäämällä niihin
kuva.
Innofactor Software Oy tarjoaa rajapinnan asennusta Nurmijärven seurakunnalle
hintaan 4.950€ + alv. Rajapinta voitaisiin saada Nurmijärven seurakunnan käyttöön
syyskuun 2017 aikana. Rajapinnan ylläpito maksaa 90 €/kk, joka voidaan rahoittaa
olemassa olevilla viestinnän budjettivaroilla.
Rajapinnan käyttöönotto ei vaadi koulutuksen hankkimista Innofactorilta, vaan uuden
toimintamallin käyttöönotto ja opastus seurakunnan sisällä voidaan hoitaa viestinnän
työntekijöiden voimin.Nurmijärven seurakunnan viestinnän henkilöstöresurssit ovat
mahdollisesti vähenemässä vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla tuntuvasti, kun
tiedotussihteeri jää eläkkeelle eikä henkilöstösuunnitelman mukaisesti tätä vapautuvaa
työsuhdetta automaattisesti täytetä. Jo tämä yksistään puoltaa rajapinnan hankkimista,
samoin toiminnallisen puolen työntekijöiden työajan järkevä käyttö, kun samaa
tapahtumaa ei tarvitse viedä kahteen tai kolmeen eri järjestelmään.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto myöntää viestinnälle lisärahoitusta 4.950 € + alv. Prime-Lukkari –
rajapinnan hankkimiseksi.
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Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

Liite 1 § 96 Innofactor Software Oy:n tarjous 04.07.2017

KN § 97

Perheasiain neuvottelukeskuksen johtavan perheneuvojan viran
täyttäminen
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Päätöshistoria:
Kirkkoneuvosto 6.6.2017 § 85 Johtavan perheneuvojan viran auki julistaminen
Selostus:
Johtava perheneuvoja Heli Pruuki siirtyy asiantuntijatehtäviin kirkkohallitukseen.
Viimeinen työssäolopäivä on 15.8.2017.
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:

Selostus:

Esityksen mukaan

Viranhakuilmoitus
Nurmijärvi on yli 40.000 asukkaan kasvava kunta Uudellamaalla. 450-vuotiaan
seurakunnan jäsenmäärä on noin 31 000. Alue on jaettu kolmeen kirkkopiiriin,
jokaisessa on oma kirkko ja aktiivista toimintaa. Työntekijöitä on 115. Lähes 30 %
väestöstä on alle 18-vuotiaita. Ominaispiirteenä lapsiperheiden tuen tarve.
Nurmijärvellä toteutetaan mm. verkostoitunutta työtapaa ja varhaisen puuttumisen
mallia.
Haettavana on perheasiain neuvottelukeskuksen
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JOHTAVAN PERHENEUVOJAN VIRKA
Tehtävänä on pari- ja perheterapeuttinen asiakastyö, koulutuksellinen ja
työnohjauksellinen toiminta, yhteistyö kunnan ja seurakunnan toimijoiden kesken
sekä yksikön toiminnan johtaminen; vastuu viestinnästä, yksikön toiminnasta,
strategisesta suunnittelusta, hallinnollisten asioiden valmistelusta ja asioiden
esittelystä. Työhön kuuluu myös ero-ja terapiaryhmien ohjausta. Lisäksi johtava
vastaa perheneuvojan kanssa yhteisesti vastaanottosihteerin tehtävistä.
Johtavalta perheneuvojalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää
korkeakoulututkintoa sekä kirkon perheneuvojien erikoistumiskoulutusta tai siihen
sitoutumista. Perehtyneisyys pari- ja perheterapiaan, sielunhoitoon sekä kokemus
johtamisesta katsotaan eduksi. 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 €). Lisäksi maksetaan henkilökohtaista,
työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 %, sekä
harkinnanvaraista palkanosaa enintään 6 %. Työskentelyssä noudatetaan KirVesTes:n
mukaista virastotyöaikaa.
Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virka tulee ottaa vastaan
1.11.2017 tai sopimuksen mukaan. Haku on avoinna ke 2.8. klo 12.00 saakka.
Hakulomake:
https://rekry.evl.fi/rekry2/#/job/12405?lang=fi_FI&portal=rekry2&ref=11dsxolkc1i4j
Hakijoita oli 12. Rekrytointityöryhmä kutsui haastatteluun kaksi ansioituneinta
hakijaa. Haastattelut suoritettiin 14.8.2017.

Kirkkoherran päätösesitys:
Rekrytointityöryhmä ehdottaa, että kirkkoneuvosto valitsee työryhmän lausunnosta
ilmenevin perustein johtavan perheneuvojan virkaan soveltuvimpana hakijana Lauri
Anttilan. Mikäli Anttila ei ota virkaa vastaan, varalle valitaan Kirsi Hiilamo. Valitun
on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä työterveyslääkärin antama
todistus terveydentilastaan sekä RRL 6§ 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.
Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

Liite 1 § 97 Henkilöarviointi haastatelluista ja työryhmän lausunto

Tiedoksi:

Hakijat, Tiina Velama
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Lisäyksiä koulutussuunnitelmaan

Selostus:
Piia Ahtee. Sananvapauden näkökulmasta pohditaan, mitä työntekijä tai virkamies voi
kertoa esimerkiksi työstään, asiakkaistaan tai asenteistaan sosiaalisessa mediassa, ja
millä tavoin työnantaja voi rajoittaa tai ohjeistaa työntekijöidensä sananvapauden
käyttämistä. Lisäksi selvitetään, saako asiakas kuvata asiointitilanteen ja jakaa
tallennetta somessa ja sitä, kuka vastaa verkkosivustoilla julkaistavista viesteistä ja
miten sananvapaudesta aiheutuvaa rikos- ja korvausvastuuta on arvioitu uusimman
oikeuskäytännön valossa. Seurakunnan viestintä on lisännyt näkyvyyttään
sosiaalisessa mediassa ja aihe on tämän takia ajankohtainen. Helsingin yliopiston
järjestämä koulutus järjestetään Helsingissä 5.10.2017. Hinta on 558,00 euroa ja
lisäksi tulevat matkakustannukset.
Maria Sairanen. Uuden talousjohtajan koulutuksia ei ole toiminta- ja
taloussuunnitelman yhteydessä hyväksytyssä koulutussuunnitelmassa. Kirkon
Hallintovirkamiehet ry järjestää Helsingissä koulutuspäivät 21.–22.9.2017. Päivien
teemana on viestintää ja välittämistä. Osallistumismaksu on 150 euroa ja lisäksi
tulevat matkustuskustannukset.
Sirpa Lappalainen. Kiinteistötyöntekijä Sirpa Lappalainen aloittaa suntion
ammattitutkintoon tähtäävän koulutuksen Järvenpään Seurakuntaopistolla. Opinnot
suoritetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy lähi-, etä- ja verkko-opiskelua.
Opinnot alkavat 20.8.2017. Koulutuksen hinta on 450€ ja tutkintomaksu 58€.
Opiskelu kestää 1–1,5 vuotta ja se suoritetaan työn ohella. Lähiopiskelupäiviä on
kolme kuukaudessa.
Kirkkoherran päätösesitys:
1) Kirkkoneuvosto myöntää Piia Ahteelle oikeuden osallistua Helsingin yliopiston
järjestämään koulutukseen 5.10.2017
2) Kirkkoneuvosto myöntää Maria Sairaselle oikeuden osallistua Kirkon
Hallintovirkamiehet ry:n järjestämään koulutukseen 21.–22.9.2017.
3) Kirkkoneuvosto myöntää Sirpa Lappalaiselle oikeuden osallistua työajalla (3
päivää/kk) Järvenpään Seurakuntaopiston järjestämään suntion ammattitutkinnon
oppisopimuskoulutukseen. Matkakuluja ja päivärahoja ei makseta. Seurakunta ei
osallistu koulutuksen muihin kuluihin.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Tiedoksi:

Piia Ahtee, Maria Sairanen, Sirpa Lappalainen

Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 5/2017

29.8.2017
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KN § 99

Ida Vartiala Suomen ev. lut. kirkon edustajaksi YK:n
ilmastokokoukseen 6.-17.11.2017

Selostus:

Luterilainen maailmanliitto (LML) on pyytänyt Suomen evankelisluterilaista kirkkoa
nimeämään YK:n ilmastokokoukseen COP 23 nuoren (alle 30 vuotta) valtuuskunnan
jäsenen. LML osallistuu kokoukseen uskonnollisen kansalaisjärjestön roolissa ja sen
edustajat ovat tarkkailijoita. Kokous on Saksan Bonnissa.
Kirkkohallituksen valmistelussa on päädytty kysymään pastori Ida Vartialan
mahdollisuutta edustaa kirkkoamme tässä tehtävässä. Hänellä on sellaista kokemusta
ja asiantuntemusta, jota tehtävässä tarvitaan. Tämän tyyppiset luottamustehtävät
antavat myös kirkon ja sen seurakuntien työhön runsaasti kokemusta ja sisältöä.
Lisäksi Nurmijärven seurakunta on yksi ympäristödiplomiseurakunnista.
Kokous kestää kaksi viikkoa. Siihen on varsin perusteltua osallistua myös lyhyemmän
ajan. Ensimmäisen viikon hyvä puoli on se, että silloin kaikki on aluillaan ja on
helpompi päästä prosessiin sisälle. Toisen viikon aikana neuvottelut tietysti yleensä
huipentuvat.
Kirkkohallitus vastaa matkan kustannuksista päivärahoineen. Nurmijärven
seurakunnan osuus olisi lukea kokous työtehtäväksi.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto lähettää Ida Vartialan virkamatkalle YK:n ilmastokokoukseen 6.17.11.2017 Saksan Bonniin edustamaan Suomen ev.lut kirkkoa. Vartialan lähiesimies
puoltaa osallistumista.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Tiedoksi:

Kirkkohallitus, Ilkka Sipiläinen, Ida Vartiala, Leena Sipola

Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 5/2017

29.8.2017

KN § 100 Kolehtisuunnitelma loka-joulukuu

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.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman loka- joulukuulle 2017.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

Liite 1 § 100 Kolehtisuunnitelma loka- joulukuu 2017

14

Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 5/2017

29.8.2017
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KN § 101 Kirkkohallituksen palautepyyntö kirkolliskokouksen
tulevaisuuslinjauksista

Selostus:

Kirkolliskokous haastaa kirkon vastuunkantajia pohtimaan innovatiivisesti ja
ennakkoluulottomasti kirkon tulevaisuutta. Palautekyselyn kautta irrottaudutaan
lähitulevaisuudesta ja katsotaan laajempaa kokonaisuutta pidemmällä aikavälillä kuin
normaalissa toiminnan suunnittelussa. Kirkon tulevaisuuden visioinnissa on tärkeää,
että se tehdään yhdessä. Siksi kirkolliskokous pyytää tekemistään
tulevaisuuslinjauksista palautta seurakunnilta, seurakuntayhtymiltä ja hiippakunnilta.
Lopullisesti palautteen sisällöstä päättää seurakunnissa kirkko- tai seurakuntaneuvosto
ja seurakuntayhtymissä yhteinen kirkkoneuvosto. Hiippakunnissa palautteesta päättää
tuomiokapituli tai hiippakuntavaltuusto.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto asettaa työryhmän, joka vastaa kyselyyn määräaikaan mennessä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti työryhmän kokoonpanoksi seuraavaa: Ari Tuhkanen, Markku
Jalava, Sirpa Rantala, Marko Sivula, Maria Sairanen, Pekka Tukeva (siht.).

Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 5/2017

29.8.2017
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KN § 102 Henkilöstöasia

KN § 103 Henkilöstöasia

KN § 104 Henkilöstöasia

KN § 105 Klaukkalan kirkon suntion irtisanoutuminen ja tehtävän täyttäminen

Selostus:
Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 21.3.2017 Klaukkalan kirkon suntioksi Tuija
Panttilan. (1.6. alkaen työsopimussuhteeseen ja 1.12.2017 virkaan).
Panttila irtisanoutui koeajalla ti 29.8.2017 alkaen.

Talousjohtajan päätösesitys:

1) Kirkkoneuvosto päättää täyttää tehtävän 1.12.2017 alkaen (Vaativuusryhmä
402,5/2001,53e).
Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävään valitun on oltava ev.lut. kirkon
konfirmoitu jäsen ja esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan.
2) Kirkkoneuvosto asettaa rekrytointityöryhmäksi Markku Schildt (pj), Heikki Nisula,
Raili Paakkala, Saija Pakarinen (siht.), Markku Jalava (kirkkoneuvoston edustaja).

Päätös:

Esityksen mukaan.

Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 5/2017

29.8.2017
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KN § 106 Suomen Lähetysseuran pyyntö tukea Nepalin rankkasateista ja
tulvista kärsiviä ihmisiä

Selostus:
Suomen Lähetysseura on mukana antamassa hätäapua Nepalin rankkasateista ja
tulvista kärsiville ihmisille. Lähetysseura toimittaa katastrofialueille muun muassa
ruokaa, väliaikaissuojia, puhdasta vettä sekä hygieniatarpeita. Aineellisen avun lisäksi
tarjotaan henkistä tukea katastrofin uhreille.
Viime viikkojen runsaat sateet ovat aiheuttaneet poikkeuksellista tuhoa 26:ssa Nepalin
piirikunnassa etenkin etelän tasaisilla maa-alueilla. Kymmeniä on kuollut, ja monia on
ilmoitettu kadonneeksi. Viljelykset ovat osassa maata tuhoutuneet lähes täysin.
Vuoden 2015 maanjäristyksestä yhä kärsivä maa tarvitsee nyt apua tulvista
selviämiseen.
Lähetysseura pyytää seurakuntia myöntämään avustuksen Nepalin rankkasateista ja
tulvista kärsivien ihmisten auttamiseksi.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto myöntää käyttövaroistaan 500 euroa Suomen Lähetysseuralle Nepalin
rankkasateista ja tulvista kärsivien ihmisten auttamiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 5/2017

29.8.2017
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KN § 107 Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta

Selostus:

KL 10 luvun 6 §:n mukaan, jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös
on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi
taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön
panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava
hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä.
Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on
kulunut umpeen. Kirkkoneuvoston, jonka tulee panna valtuuston päätökset täytäntöön,
tulee ennen sitä tutkia niiden laillisuus. Tämän kirkkoneuvosto tekee läpikäymällä
valtuuston pöytäkirjat. Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuustolla oli kokous 11.4.
2017. Kokousten pöytäkirja on liitteenä.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää käydä läpi kirkkovaltuuston pöytäkirjan 3/2017
sekä todeta päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

Liite 1 § 107 Kirkkovaltuuston pöytäkirja 3/2017

Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 5/2017

29.8.2017
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KN § 108 Ilmoitusasiat

-

Maakauppa kunnan kanssa
Jäsenkehitys Liite 1 § 108
Seuraavat kokoukset

Kirkkovaltuusto klo 18.00

Kirkkoneuvosto klo 16.15

11.4.
20.6.
24.10.
19.12.

Valmistelu klo 16.15

21.3.
25.4.
6.6.
29.8.
10.10.
5.12.

28.2.
11.4.
16.5.
17.8.
26.9
21.11.

KN § 109 Kokouksen päättäminen
Esitys:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.12. Pöytäkirjaan liitetään
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä
kirkkoherranvirastossa seuraavasti: 30.8.2017–29.9.2017 ma–pe klo 9–12.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Ari Tuhkanen
puheenjohtaja

Pekka Tukeva
sihteeri

Tommi Grönberg
pöytäkirjan tarkastaja

Pia Jaakkola
pöytäkirjan tarkastaja

