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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:

Lindfors Anja

Muut:

Rantala Sirpa, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Sivula Marko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Sairanen Maria, talousjohtaja, esittelijä
Tukeva Pekka, sihteeri

2

Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 6/2017

10.10.2017

3

KN § 110 Kokouksen avaaminen
Selostus:

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen. Valitaan pöytäkirjan
tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Anja Lindfors ja Erkki Kaasalainen.

Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Anja Lindfors ja Erkki Kaasalainen.

Päätös:

Esityksen mukaan

KN § 111 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
4.10.2017.

Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

Esityksen mukaan

KN § 112 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista
liitteineen. Lisätään pykäläksi 126 työsopimussuhteen purkaminen koeajalla.

Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 113 Henkilöstökyselyn tulokset

Selostus:
Nurmijärven seurakunnan henkilöstökysely toteutettiin Webrobol-kyselynä
toukokuussa 2017. Vastausprosentti oli 76,2. Edellinen kyseli tehtiin vuonna 2013.
Kyselyn tuloksia esittelee Era Kurronen EraPro Oy:sta.

Kirkkoherran päätösesitys:
Käydään keskustelu kyselyn tuloksista ja mahdollisista toimenpiteistä.

Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 114 Perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunnan jäsenen muutos

Selostus:
Perheasiain neuvonnan toimikunnan jäsen Taru Kosonen on ilmoittanut, ettei ole enää
käytettävissä tässä tehtävässä. Nurmijärven kunnan lastensuojelun esimies,
sosiaalityön johtaja Johanna Tervanen on antanut suostumuksensa Perheasiain
neuvottelukeskuksen toimikunnan jäsenyyteen. Hänellä on pitkä lastensuojelutyön ja
asiakastyön tuntemus.

Kirkkoherran päätösesitys:
Taru Kososen luovuttua perheasiain neuvottelukunnan jäsenyydestä, kirkkoneuvosto
nimeää Johanna Tervasen toimikunnan jäseneksi vuoden 2018 loppuun.

Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 115 Diakonian viransijaisuuden täyttäminen

Päätöshistoria:
KN § 103
Diakoni Jonna Dmitrievan virkavapaahakemus ja viransijaisuuden
täyttäminen
Selostus:
Jonna Dmitrieva hakee virkavapautta ajalle 5.10.2017–15.7.2018. Lähiesimies Tero
Konttinen puoltaa hakemusta. Virkaan tarvitaan viransijainen.
Kirkkoherran päätösesitys:
1) Kirkkoneuvosto myöntää Jonna Dmitrievalle palkattoman virkavapauden ajalle
5.10.2017–15.7.2018.
2) Kirkkoneuvosto asettaa rekrytointityöryhmän, johon kuuluvat Tero Konttinen,
julistus- ja palvelutyön johtokunnan sekä kirkkoneuvoston edustaja.
Päätös:
Esityksen mukaan. Työryhmään valittiin Tero Konttinen, Mika Patjas johtokunnan ja
Tarja Tikkaoja kirkkoneuvoston edustajiksi.
___________________________________

Selostus:

Diakonian viransijaisuus on ollut haettavana keskeisimmissä nettipohjaisissa
rekrytointisivustoissa: mol.fi, oikotie.fi, evl/rekrytointi
Hakuilmoitus
Nurmijärvi on noin 42.000 asukkaan kunta Uudellamaalla. Lähes 30 % väestöstä on
alle 18-vuotiaita. Seurakunnan jäseniä on noin 31.000.
Nurmijärvi muodostuu kolmesta taajamasta, Rajamäki, Kirkonkylä ja Klaukkala.
Seurakunnassa on haettavana
DIAKONIAN VIRANSIJAISUUS
Ajalle 15.10.2017 – 15.7.2018
Meillä on seitsemän diakonian virkaa, joista yksi on johtava. Lisäksi tiimiin kuuluu
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Haemme hyvää tyyppiä, diakonian osaajaa, jolla
on vankka ammattitaito ja kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Auton
käyttömahdollisuus eduksi. Työ painottuu Klaukkalan alueelle sisältäen mm.
vastaanotto-, kotikäynti-, ryhmä- ja leirityötä (vastuu kehitysvammaistyöstä).
Hakijalta edellytetään kirkkohallituksen päätöksen (nro 124/24.1.2017) mukaista
ammattikorkeakoulututkintoa tai piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaista
pätevyysvaatimusta. Sijaisuuden haussa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.
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Sijaisuuteen valitun on oltava konfirmoitu Suomen ev.lut. kirkon jäsen. Valitun on
esitettävä ennen sijaisuuden vastaanottamista hyväksytty lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Tehtäväkohtainen palkka vaativuusryhmä 502 mukaisesti. Peruspalkka on 2297,26 €.
Vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa voidaan maksaa enintään 15 %
peruspalkasta.
Tiedustelut: johtava diakonian viranhaltija Tero Konttinen puh. 040 829 3411 tai
tero.konttinen@evl.fi
Hakuaika päättyy 30.9. Kirjalliset hakemukset liitteineen (CV ja todistus kelpoistavan
tutkinnon suorittamisesta) KirkkoHR-rekryn kautta sähköisesti.
http://www.evl.fi/srk/nurmijarvi

Hakijoita oli yhdeksän. Heistä haastateltiin kolme.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Jonna Dmitrievan viransijaiseksi diakonian viranhaltijaksi
15.10.2017 – 30.11.2017 Sari Pullin ja 1.12.2017-15.7.2018 rekrytointityöryhmän
jäsenten enemmistön kannan mukaisesti Asta Kahran, joka pystyy aloittamaan
viransijaisuuden vasta 1.12.2017.

Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 115 Haastattelujen yhteenveto ja työryhmän lausunto.

Tiedoksi:

Hakijat
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KN § 116 Kaija Määttäsen työsopimuksen jatkaminen

Päätöshistoria:
KN 9/2014 § 129 Kirkonkirjojen digitointi ja tarkastus
Kirkkohallitus on vuonna 2006 päättänyt uuden yhteisen, sähköisen
jäsentietojärjestelmän, Kirjurin, rakentamisesta. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa
esim. vainajan virkatodistukset saisi yhdestä seurakunnasta riippumatta siitä missä
henkilö on asunut elämänsä aikana. Tällä hetkellä todistukset tilataan erikseen eri
seurakunnista. Tätä tarkoitusta varten Kirjuriin kuuluu olennaisena osana ns.
digitoitava aineisto eli vanhat kirkonkirjat (alkaen n. 1860-luvulta) ja perhelehdet.
Kirkkohallitus on velvoittanut seurakunnat huolehtimaan aineiston digitoimisesta sekä
digitoidun aineiston tarkastamisesta.
Kirkkohallitus velvoittaa seurakuntia tarkistamaan kaiken digitoidun aineiston sivu
sivulta. Satunnaisotanta ei riitä. Nurmijärven seurakunnan osalta tämä tarkoittaa sitä,
että tarkastettavana on n. 50 000 sivua perhelehtiä ja n. 25 000 aukeamaa vanhoja,
käsin kirjoitettuja kirjoja.
Kuvan laadun lisäksi digitoiduista kuvista tulee tarkastaa hakutiedot. Hakutiedot
vaikuttavat siihen, miten kyseisen sivun ja sillä olevat tiedot voi löytää.
Digitointifirma on lisännyt digitoinnin yhteydessä hakutietoja valmiiksi. Perhelehtien
kohdalla hakutietoihin on merkitty henkilön nimi ja henkilötunnus. Tarkastajan on
tarkoitus tarkistaa jokaisen henkilön kohdalta, että henkilön nimi ja henkilötunnus on
hakutiedossa oikein sekä tarvittaessa lisättävä puuttuvat hakutiedot.
Käsinkirjoitettujen kirkonkirjojen kohdalla hakutiedot on merkitty kylittäin tai
taloittain, ei henkilöittäin. Jotta sukuselvitysten tekeminen olisi jatkossakin
mahdollista ilman laajaa ja monimutkaista etsintätyötä myös kirkonkirjojen henkilöille
lisätään hakutiedot. Tämä on työläin vaihe koko tarkistuksessa.
Työ vaatii keskittymistä, tarkkuutta ja kokemusta kirkon jäsentietojärjestelmästä. Yksi
henkilö pystyy tarkastamaan materiaalia maksimissaan puoli päivää.
Myös kirkkoherranviraston toimistotyöntekijät osallistuvat työaikansa puitteissa
tarkastamisprosessiin. Tämän suuruista tarkastustyötä on mahdotonta saada tehtyä
kohtuullisessa ajassa muun työn ohessa tehtynä työnä. Käytännössä tarkastaminen on
ratkaistu digitoinnin aloittaneissa seurakunnissa palkkaamalla tehtävään ulkopuolinen
henkilö/henkilöt.
Tarkastamiseen menevää aikaa on haasteellista arvioida. Esimerkiksi Hyvinkäällä on
ehditty tarkastaa 2 kk:ssa n. 4500 perhelehden sivua.
Kirkkoherran päätösesitys:
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Kirkkoneuvosto päättää perustaa ajalle 3.12.2014 - 2.12.2015 toimistosihteerin
vaativuusryhmän 402 mukaisen määräaikaisen työsopimussuhteen.
Talousarvioehdotukseen lisätään rekrytoinnista aiheutuvat henkilöstökustannukset.
Tarkastustyö aloitetaan välittömästi.
Päätös:

Esityksen mukaan

KN 8/2015 § 114 Kaija Määttäsen työsopimussuhteen jatkaminen
Kaija Määttänen on tarkastanut tähän mennessä kuusi pääkirjaa. Seurakuntatoimiston
muu henkilökunta tarkastaa kirjoja ja perhelehtiä muun työnsä ohella. Pääkirjoja on
tarkastamatta 19. Tämän lisäksi on vielä muita tarkastusta vaativia kirjoja. Työ on
hidasta ja tarkkuutta vaativaa. Digitalisoinnin jäljiltä löytyy jatkuvasti virheitä. Kaija
Määttänen on toivonut, että työsopimussuhdetta jatkettaisiin 80 %.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Kaija Määttäsen toimistosihteerin (vaativuusryhmä
402/80 %) työsopimussuhdetta 3.12.2015.–2.12.2016. Määräaikaisuuden syy on
tehtävän projektiluonteisuus.
Päätös:

Esityksen mukaan.

__________________________
Kirkkoneuvosto 7/2016 § 109 Kaija Määttäsen työsopimuksen jatkaminen
2016-00131 T 01 01 03 06
Selostus:
Kuluneen vuoden aikana on Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan keskitytty
perhelehtien tarkastamiseen. Niistä tarkastamatta ovat aakkoset t-ö. Tarkastus on
kesken n, m, r ja s kohdalta. Seurakuntatoimiston muu henkilökunta tarkastaa kirjoja
ja perhelehtiä muun työnsä ohella. Perhelehtiin keskittymisen takia tarkastamatta on
edelleen 19 pääkirjaa ja muita kirjoja.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Kaija Määttäsen toimistosihteerin (vaativuusryhmä
402/80 %) työsopimussuhdetta 3.12.2016.–31.12.2017. Määräaikaisuuden syy on
tehtävän projektiluonteisuus.
Päätös:
Esityksen mukaan
_________________________
Selostus:
Tänä vuonna on saatu tarkastettua kaikki perhelehdet. Vuoden alusta on tarkastettu 6
kirjaa. Jäljellä on 13 pääkirjaa, sekä 48 muuta kirjaa. Etenemä on noin kirja
kuukaudessa.
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää jatkaa Kaija Määttäsen toimistosihteerin (vaativuusryhmä
402/80 %) työsopimussuhdetta 1.1.2018.–31.12.2018. Määräaikaisuuden syy on
tehtävän projektiluonteisuus.

Päätös:

Esityksen mukaan

10

Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 6/2017

10.10.2017

11

KN § 117 Klaukkalan suntion tehtävän täyttäminen
Päätöshistoria:
KN § 105
Klaukkalan kirkon suntion irtisanoutuminen ja viran 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 viran 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.
___________________________
Selostus:

Suntion työsopimussuhde on ollut haettavana keskeisimmissä nettipohjaisissa
rekrytointisivustoissa: mol.fi, oikotie.fi, evl/rekrytointi
Hakuilmoitus:
Nurmijärven seurakunta hakee kiinteistötoimeen suntiota
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 n.120.
Nurmijärven seurakunta on savuton työpaikka. Kiinteistötyöntekijöiden
lähiesimies on siivoustyönohjaaja ja työalaa johtaa kiinteistöpäällikkö.
Nurmijärven seurakunnassa on haettavana suntio Klaukkalan kirkkoon.
Suntion työn kelpoisuutena on suntion ammattitutkinto tai muu tehtäviin soveltuva
koulutus ja käytännön työkokemus vastaavista tehtävistä. Suntion päätehtävänä on
jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakunnallisten tapahtumien
järjestämiseen liittyvät käytännön tehtävät sekä seurakunnan kiinteistöjen
kausiluonteiset työtehtävät. Hakijan tulee olla ev.lut. kirkon jäsen.
Tehtävään valitulta odotamme kirkon toiminnan, perinteiden ja kirkollisten
toimitusten tuntemusta, asiakaspalvelu-, yhteistyö- ja turvallisuustaitoja,
tietojenkäsittelytaitoja sekä ammattitaitoa kiinteistöjen hoitamiseen.
Tehtävä edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.
Suntion palkkaus on Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän
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402.5 mukainen (2001,53 €). Peruspalkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista,
työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 %, sekä
harkinnanvaraista palkanosaa enintään 6 %.
Työsuhde täytetään 1.12.2017. Tehtävään valittu voi aloittaa aikaisemminkin
sopimuksen mukaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.
Tehtävään valitun on esitettävä työterveyshuollon antama lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Nisula, puh 044 422 0544, sähköposti
heikki.nisula@evl.fi tai siivoustyönohjaaja Raili Paakkala, puh 044 422 0509,
sähköposti raili.paakkala@evl.fi
Hakemukset
KirkkoHR järjestelmän kautta: https://rekry.evl.fi/rekry2/#/joblist?unitId=16
Hakemusten tulee olla perillä 17.9.2017 klo 16.00 mennessä.
Hakijoita oli yhteensä kolmetoista. Työryhmä pyysi haastatteluun 5 henkilöä, joista
yksi perui tulemisensa. Haastatellut olivat Sirpa Lappalainen, Juha Huttunen, Petteri
Korvela, Markku Koivisto. Kaikki neljä olivat joko suorittaneet suntion
ammattitutkinnon tai suorittamassa sitä.
Työryhmä totesi suntion tehtävään soveltuvimmaksi Sirpa Lappalaisen, joka
valmistuu suntioksi 2018 kesällä ja hänen varalleen Juha Huttusen.
Talousjohtajan päätösesitys:
1) Kirkkoneuvosto valitsee työryhmän lausunnon perusteella suntion toistaiseksi
voimassa olevaan työsopimussuhteiseen 1.12.2017 alkaen Sirpa Lappalaisen
Vaativuusryhmä 402,5 (2001,53 €). Mikäli Lappalainen ei ota tehtävää vastaa,
kirkkoneuvosto valitsee hänen varalleen Juha Huttusen.
2) Mikäli kirkkoneuvosto päättää valita suntion tehtävään Sirpa Lappalaisen ja tämä
ottaa tehtävän vastaan, niin kirkkoneuvosto avaa toistaiseksi voimassa olevan
kiinteistötyöntekijän työsopimussuhteen (palkkaus on Kirkon yleisen virka- ja
työehtosopimuksen vaativuusryhmän 401 mukainen 1871,58e) 5.12.2017 alkaen tai
sopimuksen mukaan. Kirkkoneuvosto asettaa rekrytointityöryhmäksi Markku Schildt
(pj), Heikki Nisula, Raili Paakkala, Saija Pakarinen (siht.), Markku Jalava
(kirkkoneuvoston edustaja).
Päätös:

Esityksen mukaan

Tiedoksi:

Hakijat, Irina Vähäkainu, Tiina Velama
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KN § 118 Keittäjän tehtävän täyttäminen

Päätöshistoria:
Kiinteistöpalvelujohtokunta 18.9.2017 § 82 Emännän työsopimussuhde
Selostus:
Klaukkalan kirkolle tarvitaan kokopäiväinen emäntä koska nykyiselle, osaaikaeläkkeellä oleva Hilkka Järveläiselle on myönnetty työkyvyttömyyseläke
1.11.2017 alkaen toistaiseksi.
Osa-aikaeläkkeen aikana on kiinteistötyöntekijä Luna Ekroth hoitanut emännän töitä
puolipäiväisesti, jolloin hänen omat työnsä ovat jääneet vähemmälle.
Hilkan sairausloman ajan häntä on tuurannut keittäjä Jaana Simonen Sääksistä
kokopäiväisesti ja hänen tilalleen Sääksiin on tullut keittäjä Riitta Pakarinen, joka on
tehnyt aterioita kirkonkylän ja Sääksin keittiössä kokopäiväisesti.
Kiinteistöpäällikön esitys:
Vakinaistetaan Riitta Pakarinen 1.11.2017 alkaen keittäjäksi Sääksin leiri- ja
kurssikeskukseen.
Liitteenä keittiön organisaatiokaavio.
Päätös:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että ilmoitetaan seurakunnan kotisivuilla haettavaksi
kokoaikainen Nurmijärven seurakunnassa työskentelevä keittäjä, jonka päätoimipiste
on Sääksin leiri- ja kurssikeskuksessa (50%) ja muissa seurakunnan kiinteistöissä
tarpeen mukaan (50%).
Perusteluna kokoaikaisen keittäjän palkkaamiseen osa-aikaisen sijaan on, että
tilapäisen työvoiman tarve vähenee ja henkilöstömenot eivät kasva.
Työryhmään valmistelemaan valintaa ehdotetaan Tarja Saarinen, Johanna AaltioHyvärinen, Heikki Nisula ja lisäksi kirkkoneuvoston edustaja.
_________________________________________________
Selostus:
Klaukkalan kirkolla työskennellyt osa-aikainen emäntä jää eläkkeelle 1.11.2017
alkaen. Sääksin leiri- ja kurssikeskuksessa työskennellyt keittäjä Jaana Simonen
työskentelee tällä hetkellä eläkkeelle jäävän Hilkka Järveläisen tehtävissä
Klaukkalassa kokoaikaisena. Näin ollen esitetään, että uutta keittäjää haetaan Sääksin
leiri- ja kurssikeskukseen. Perusteluna kokoaikaisen keittäjän palkkaamiseen on osaaikaisen vakituisen emännän eläkkeelle jääminen 1.11.2017 alkaen ja tilapäisen,
tarvittaessa kutsuttavan työvoiman vähentäminen siten, että henkilöstömenot eivät
kasva.
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Talousjohtajan päätösesitys:
Päätetään täyttää 1.11.2017 alkaen kokoaikainen, toistaiseksi voimassa oleva keittäjän
tehtävä, jonka päätoimipiste on Sääksin leiri- ja kurssikeskuksessa. Keittäjä
työskentelee kaikissa seurakunnan kiinteistöissä tarpeen mukaan. Palkkaus
vaativuusryhmässä 402 ja peruspalkka 1942,15 euroa. Koeaika on 6 kuukautta.
Ilmoitetaan avoinna olevasta keittäjän tehtävästä seurakunnan kotisivuilla.
Valitaan työryhmään valmistelemaan valintaa Tarja Saarinen, Johanna AaltioHyvärinen, Heikki Nisula ja lisäksi kirkkoneuvoston edustaja.
Päätös:

Esityksen mukaan. Kirkkoneuvoston edustajaksi valittiin Tarja Tikkaoja
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KN § 119 Nurmijärven siunauskappelin laajentaminen ja kellotapuli

Päätöshistoria:
Kiinteistöpalvelun johtokunta 18.9.2017 § 85
Nurmijärven siunauskappelin laajentaminen ja kellotapuli
Selostus:
Elokuisen museoviraston vierailun aikana keskusteltiin myös siunauskappelin toisesta
rakennevaihtoehdosta, jolloin vainajien säilytys ja siunausväen odotus- ja
hyvästijättöhuone olisivat maan pinnalla kappelin eteläpuolella käytävän välityksellä.
Arkkitehti on luonnostellut museoviraston suosituksien perusteella hahmotelmat
maanpäällisistä rakenteista
Kellotapuli tulisi olemaan itsenäinen rakennelma, joka on kiinni puurakenteisessa
ruumishuoneessa.
Tällöin alustilojen laajentamista ei tehtäisi siunauskappelin alle louhimalla.
LIITE 1 a, b. c
Kiinteistöpäällikön esitys:
Kiinteistöpalveluiden johtokunta
- käy yleiskeskustelun rakentamistavasta joko kappelin alle louhimalla tai uusi
rakennus maan päälle.
- päättää lähteä toteuttamaan rakennushanketta maanpäällisenä
Erityissuunnittelijat aloittavat suunnitelmien tekemisen vasta kun johtokunta,
kirkkoneuvosto ja Museovirasto ovat hyväksyneet rakentamisen periaatteen

Päätös:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että tilataan suunnitelmat maanpäälle toteutettavasta
siunauskappelin laajentamisesta ja kellotapulista, mikäli museovirasto hyväksyy
arkkitehdin laatiman hahmotelman maanpäälle rakennettavasta ratkaisusta.
Päätettiin, että ulkoverhoukseksi ehdotetaan puuverhousta.
Liitteet:
LIITE 1:
arkkitehdin luonnoskuvat siunauskappelista
_________________________________________________________
Talousjohtajan päätösesitys:
Tilataan suunnitelmat maanpäälle toteutettavasta siunauskappelin laajentamisesta ja
kellotapulista, mikäli museovirasto hyväksyy arkkitehdin laatiman hahmotelman
maanpäälle rakennettavasta ratkaisusta.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 119 Kylmiön laajennushankkeen luonnoskuvat
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KN § 120 Nurmijärven hautausmaan sosiaalitilan rakentaminen

Päätöshistoria:
Kiinteistöpalvelujohtokunta 18.9.2017 § 84
Kiint.palv.johtok. 5/2017 § 64 ja 65
Selostus:
Kiinteistötoimen johtokunta kevään 2017 kokouksessa päätti kilpailuttaa
uudestaan ”hilmassa” hautausmaan sosiaalitilan rakentamisen.
Suunnittelijat sekä arkkitehti päivittivät sosiaalitilan ja huoltorakennuksen
rakennuspiirustukset niin, että huoltorakennuksen laajennus voidaan toteuttaa
seurakunnan omana työnä.
Hautausmaan sosiaalirakennusten kilpailuttamisessa saatiin kaksi hyväksyttävää
tarjousta, joista edullisempikin ylitti kaavaillun urakkasumman selkeästi.
Urakkatarjouksen hintaa arvioon nähden nostaa kuitenkin siihen sisällytetyt kaikkea
hautausmaan uudistettavaa rakennuskantaa palvelevat ulkopuoliset LVI-putkitukset,
joiden arvo noin 80 000,-.
_____________________
Talousjohtajan päätösesitys:
Esitetään kirkkovaltuustolle määrärahalisäystä hautausmaan sosiaalitilan
rakentamishankkeelle. Määräraha hankkeelle on 200 000, mutta hankkeen
kokonaiskustannusarvio on 615 000 euroa. Osa kustannuksista toteutuu vuonna 2018.
Valitaan TL Sippola Oy sosiaalitilan rakentajaksi, mikäli kirkkovaltuusto 24.10.2017
myöntää määrärahalisäyksen hautausmaan sosiaalitilan rakennushankkeelle.
Merkitään tiedoksi, että kiinteistöpalvelujohtokunta on nimennyt seuraavat
urakkaneuvottelijat: Markku Schildt, Tarja Tikkaoja, Heikki Nisula ja Maria Sairanen.
Päätetään, että urakkasopimus allekirjoitetaan vasta kirkkovaltuuston tekemän
päätöksen ja valitusajan jälkeen.
Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 121 Valtuustoaloite seurakunnan tilojen vuokrista
Päätöshistoria:
Kiinteistöpalvelun johtokunta 4/2017 § 52
Selostus:
Kirkkoneuvoston asettama työryhmä on kokoontunut ja valmistellut asiaa. Työryhmä
toteaa, että Nurmijärven seurakunnan tilavuokrahinnoittelu on lähiseurakuntia
alhaisempi. Tiloista perittävät vuokrat kattavat alle puolet käyttökustannuksista.
Todettiin, että nykyhinnoittelu on johdonmukainen, vaikkakin käytännöissä on
hiottavaa ja tarkennettavaa. Mahdollisen lukitusjärjestelmän uusimisen yhteydessä
voidaan tarkastella mahdollisuutta antaa tiloja käyttöön ilman vahtimestaripalveluja.
Seurakunnan henkilö- ja tilaresurssit eivät mahdollista tilojen luovuttamista
korvauksetta kaikkien Nurmijärveläisten yhdistysten käyttöön. Paikkakunnalla toimii
yli 140 yhdistystä. Tilojen luovuttaminen korvauksetta ns. ulkopuolisille käyttäjille
saattaisi vaikeuttaa seurakunnan oman toiminnan tilatarpeita ja vähentää
seurakunnallisen toiminnan käyttöastetta tiloissamme. Korvauksetta tilojen
luovuttaminen vähentäisi vuokratuloja, vaatisi lisäresursseja kiinteistöhenkilökuntaan
ja loisi epätasa-arvoa yksityisten käyttäjien ja yhdistysten käyttäjien välillä.
Tilojen varausten suunnitelmallisuutta lisäämällä ja Prime henkilö- ja
tilavarausjärjestelmän käyttöä tehostamalla voidaan tilojen käyttäjäkuntaa lisätä
hallitusti. Työryhmä ehdottaa hinnoittelun säilyttämistä nykyisellään. Voimassa
olevassa hinnoittelussa on huomioitu myös erityistilaisuuksia, esimerkiksi
konserttitoiminta. Lähtökohtaisesti tilat ovat maksullisia ns. ulkopuolisille käyttäjille.
Vapautuksen tilavuokrasta voi myöntää talousjohtaja tai kirkkoherra taloudellisin
perustein tai vastavuoroisuusperiaatteella.
Talousjohtajan esitys:
Keskustellaan tilavuokramaksuista ja laaditaan ehdotus kirkkoneuvostolle
Nurmijärveläisille yhdistyksille annettavien tilojen tilavuokrista 1.1.2018 alkaen.
Päätös:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että hinnoittelu säilytetään nykyisellään, mutta
vastavuoroisuusperiaatteella yhdistykset voivat saada vapautuksen tilavuokrasta.
Vapautuksen tilavuokrasta voi myöntää talousjohtaja tai kirkkoherra.
_______________________________________________________
Talousjohtajan päätösesitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että hinnoittelu säilytetään nykyisellään, mutta
vastavuoroisuusperiaatteella yhdistykset voivat saada vapautuksen tilavuokrasta.
Vapautuksen tilavuokrasta voi myöntää talousjohtaja tai kirkkoherra.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti, että hinnoittelu säilytetään nykyisellään, mutta
vastavuoroisuusperiaatteella yhdistykset voivat saada vapautuksen tilavuokrasta.
Vapautuksen tilavuokrasta voi myöntää talousjohtaja tai kirkkoherra.
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KN § 122 Työntekijöiden vuoden 2018 koulutussuunnitelmat

Selostus:
Nurmijärven seurakunnan hallintosäännön 5§ mukaan johtokuntien ratkaisuvaltaan
kuuluu päättää viranhaltijoiden ja työntekijöiden koulutuksista. Johtokunnat ovat
käsitelleet koulutussuunnitelmat niin, että kukin johtokunta on käsitellyt sen piiriin
kuuluvien työntekijöiden koulutuksista.
Osa työntekijöistä ei kuulu minkään johtokunnan piiriin. Näitä työntekijöitä ovat
seurakuntatoimiston ja perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijät sekä talousjohtaja
ja kirkkoherra. Näiden työntekijöiden koulutuksista päättää kirkkoneuvosto.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy johtokuntien piiriin kuulumattomien työntekijöiden
koulutussuunnitelmat liitteen mukaisesti.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 122 Koulutussuunnitelma
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KN § 123 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018

Kirkkolain 15:2 mukaan seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan,
seurakunta-yhtymän ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa.
Kirkollisveron perusteista säädetään erikseen lailla. Kirkollisverolla katetaan se
määrä, joka kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston
vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen
suorittamiseen. Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää
tuloveroprosentista 0,05 prosentti-yksikön tarkkuudella.Verotusmenettelylain 91 a §:n
mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän
vuoden marraskuun 17. päivänä kirkollisen tuloveroprosentin suuruus.
Tiivistelmä VM:n Taloudellisesta katsauksesta, syksy 2017:
Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa
v. 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu
kahden prosentin tuntumaan.
Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2018 edelleen vahvasti aiempiin vuosiin
verrattuna, tosin hieman hidastuen kuluvan vuoden kasvusta. Hidastuva kasvu johtuu
pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta
hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka
samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä.
Kotimainen inflaatio kiihtyy ensi vuonna ja laajemmin eri hyödykeryhmissä kuin v.
2017. Eniten hinnat tulevat nousemaan palveluissa. Hintojen nousua kiihdyttää myös
alhaisen korkotason nouseminen. Hintatason nousua hidastavat vahvistuva
Yhdysvaltain dollari ja maltillisena pysyvä öljyn hinta.
Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä
laskee silti hitaasti. Vuonna 2018 työllisyysaste nousee n. 70 prosenttiin ja
työttömyysaste puolestaan laskee n. 8 prosenttiin. Työllisyyden suotuisamman
kehityksen esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat.
Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä ennustejakson loppuun asti. Markkinaosuuksien
menetys lakkaa ja vienti kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Viennin
kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös
tuotantopanosten tuontia. Uusien tilauksien määrät ja korkea luottamus kertovat
hyvistä vientinäkymistä.
Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet viimeaikoina.
Kehittyneiden talouksien sekä Yhdysvaltojen myönteinen kehitys jatkuvat ja
euroalueen merkitys tulee korostumaan jatkossa. Euroalueen talouskasvu kiihtyy
reiluun pariin prosenttiin ensi vuonna.
Suomen julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet ja
viime vuonna virinnyt talouskasvu. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen
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talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön
ikääntymisestä johtuen rahoitusaseman tulisi olla ensi vuosikymmenen alussa selvästi
ylijäämäinen.
Nurmijärven kunnan väkiluku vuoden 2016 lopussa oli 42 010 ja seurakunnan
jäsenmäärä 31 207, jolloin seurakuntaan kuului 74,3 % (75,1 % v. 2015) kuntalaisista.
Kuluvan vuoden heinäkuun lopussa kuntalaisia oli 42 261 ja jäseniä seurakunnassa 30
816, jolloin seurakuntaan kuului 72,9%.
Kirkkohallitus toteaa vuoden 2018 talousarvion valmistelun perusteissaan, että
kirkollisveron tilityksissä (vuoden 2016 rahanarvossa) saavutettiin korkein lukema
vuonna 2009. Siitä lähtien vuoteen 2016 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut
noin seitsemän prosenttia, eli keskimäärin yksi prosentti vuodessa.
Suomen talous supistui vuosina 2011–2014. Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia,
vuonna 2016 kasvu oli 1,9 % ja vuodelle 2017 ennustetaan lähes kolmen prosentin
kasvua. Ennusteet talouden kasvusta ovat kohonneet keväällä annetuista. Vuodeksi
2018 tuotannon kasvu hieman pienenisi ja sen odotetaan olevan lähellä kahta
prosenttia. Useiden ekonomistien arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu olisi
pysyvä olotila ainakin lähivuosina.
Vuonna 2017 palkkasummaa kasvattaa yksityisen sektorin voimakas kasvu samalla,
kun julkisen sektorin palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa
palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkisen sektorin lomarahoja leikataan
edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden
kasvavan.
Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi
veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten
ansiotulojen määrä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on
tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Verokevennysten vaikutus verotuloihin
on alle yksi prosentti.
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin
tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien
yhteisövero-osuudesta. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi,
väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja
irtaimiston ylläpito.
Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain
kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty.
Viimeinen erä aikaisemmilta verovuosilta kertyneistä yhteisöveroista tilitetään
seurakunnille lokakuussa 2017.
Suomen Kuntaliitto on arvioinut Nurmijärven kunnan kunnallisveron tilitysten
muutokseksi tälle vuodelle verrattuna viime vuoteen -3,3 % ja ensi vuoden tilitysten
olevan vuoden 2016 tasoa. Seurakuntien verotulokertymät ovat noin 1,5 - 2 % kuntien
kertymiä alhaisemmat.
Nurmijärven seurakunnalle kirkollisveroja on kertynyt syyskuun 2017 loppuun
mennessä yhteensä 6 335 525 euroa, joka on 6,3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä
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vuonna samana ajankohtana. Yhteisöverojen ”häntiä” on kertynyt 16 452 euroa.
Marraskuun maksuunpanotilityksen ennakkotiedon mukaan Nurmijärven
seurakunnalta peritään marraskuun tilityksen yhteydessä takaisin liikaa tilitettyjä
verotuloja.
Vuoden 2018 talousarviossa investointimäärärahoihin ehdotetaan n. 1,2 milj.euroa,
joka on aikaisempia vuosia huomattavasti korkeampi määrä. Osa vuoden 2017
investoinneista on siirtynyt toteutettavaksi vuonna 2018. Alustavasti on arvioitu, että
investointitarve vuoteen 2020 mennessä on yli 4 milj. euroa. Seurakunnalla on
huomattava määrä kiinteistöjä ja niiden korjaustarpeita kartoitetaan
investointisuunnitelman päivityksen yhteydessä vuonna 2018. Tulevan
talousarviovuoden suurin investointi on Iso pappilan peruskorjaus, jonka suunnitelmat
on laadittu vuonna 2017. Lisäksi ensi vuodelle esitetään kirkonkylän siunauskappelin
kylmiötilojen laajentamista, sekä muita pienempiä hankkeita.
Tuloveroprosenttia laskettiin 1,5 prosentista 1,45 prosenttiin vuonna 2014. Vuoden
2018 talousarvio on laadittu 1,45 prosentin kirkollisverotuloarvioon perustuen,
vaikkakin verotilitysten alentumisen vuoksi kustannustasotavoitteeksi on asetettu -1
prosentti verrattuna vuoden 2017 talousarvioon.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2018
kirkollisveron tuloveroprosentiksi 1,45.
Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 124 Lisäys vuoden 2017 koulutussuunnitelmaan

Selostus:
Riitta-Leena Sihvola.
Myötätuntouupumus – empaattisen ihmisen sudenkuoppa? 19.10.2017 Helsinki
Seminaaripäivän tarkoituksena on antaa lisätietoja myötätuntouupumuksen
syntyprosessista, tarjota välineitä myötätuntostressin hallintaan ja uupumuksen
ennaltaehkäisyyn ja vastata kysymykseen, miten voit löytää lisää voimanlähteitä
työssäjaksamiseen ja työyhteisön hyvinvointiin. Koulutuksen hinta 180 €. Lähiesimies
puoltaa koulutusta.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Riitta-Leena Sihvolalle oikeuden osallistua
Myötätuntouupumus-koulutukseen.

Päätös:

Esityksen mukaan

Tiedoksi:

Riitta-Leena Sihvola
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KN § 125 Rippikoulujen leirihinnan muutos

Päätöshistoria:
Kasvatustyön johtokunta § 24 Rippikoulujen leirihinnan muutos
Selostus:
Hinnoittelu on tällä hetkellä seuraava:
- päivärippikoulut 20€,
- seurakunnan omissa leirikeskuksissa järjestettävät rippileirit 110€ ja
- muualla toteutettavat rippileirit 130€.
Rippikoulutyöstä vastaavan papin esitys:
Rippikoulutyöstä vastaava pappi Johannes Haapalainen esittää,
että omissa leirikeskuksissa järjestettävien rippileirien hinta nostetaan vastaamaan
muualla järjestettävien rippileirien hintaa. Yhtenäinen hinnoittelu kohtelisi
tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkia rippileiriläisiä ja selkeyttäisi laskutusta.
Jatkossa rippileireillä olisi kaksi hintaluokkaa, 20€ ja 130€.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
__________________________
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että rippileireillä on kaksi hintaluokkaa: Päivärippikoulut 20
€ ja leirikeskuksissa järjestettävät leirit 130 €.
Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 126 Henkilöstöasia

KN § 127 Ilmoitusasiat

-

Jäsenkehitys Liite 1 § 127
Kirkkoneuvoston pöytäkirjat 4/2017 ja 5/2017 Liite 2 § 127
Onnistumissuunnitelman osavuosikatsaus III Liite 3 § 127
Yhteistyötoimikunta Liite 4 § 127
Kolehtikohteen muutos
Hautausmaakatselmus Liite 5 § 127
Ari Tuhkanen osallistuu Hyvinkäällä pidettävää Safety Summit tapahtumaan 16.17.11.2017
Kokoukset 2018
Valtuusto
27.2.
12.6.
23.10.
18.12
Neuvosto & valmistelukokous (klo 16.15)
30.1.
27.3.
15.5.
28.8.
9.10.
20.11.
4.12.

-

16.1.
12.3.
17.4.
8.8.
25.9.
6.11.
20.11.

Seuraavat kokoukset

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.
4.12.

Valmistelu klo 16.15
28.2.
11.4.
16.5.
17.8.
26.9
21.11.
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KN § 128 Kokouksen päättäminen
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä
kirkkoherranvirastossa seuraavasti: 11.10.2017–10.11.2017 ma–pe klo 9–12.

Päätös:

Esityksen mukaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32.

Ari Tuhkanen
puheenjohtaja

Pekka Tukeva
sihteeri

Anja Lindfors
pöytäkirjan tarkastaja

Erkki Kaasalainen
pöytäkirjan tarkastaja

