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Kokouksen osallistujat
Jäsenet:

Tuhkanen Ari, kirkkoherra, puheenjohtaja
Jalava Markku, varapuheenjohtaja
Kaasalainen Erkki
Kivinen Yrjö
Kuula Ina
Markkanen Aulikki
Palokangas Sinikka
Rantala Sirpa
Vesterinen Miikka

Muut:

Korhonen Virpi, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Schildt Markku, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Hyvärinen Tuomo, talousjohtaja, esittelijä
Ojala Sami, kokouksen sihteeri

4.10.2011
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KN § 161 Kokouksen avaaminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen kello 17.00. Valitaan
pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Erkki Kaasalainen ja Yrjö
Kivinen.
Esitys:
Päätös:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Erkki Kaasalainen ja Yrjö Kivinen
Esityksen mukaan.

KN § 162 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla” (Kirkkolaki 7 luku 4 §)
Kokouksen ajankohdasta on sovittu alkuvuodesta ja pitämisestä tiedotettu edellisessä
kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu kokouksen osanottajille
sähköpostitse ke 28.9.2011 ja lähetetty postitse liitteineen seuraavana päivänä.
Esitys:
Päätös:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.
Esityksen mukaan.

KN § 163 Työjärjestys
Esitys:
Päätös:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.
Lisättiin esityslistaan pykälät:
 KN § 173 Johtavan nuorisotyönohjaajan virkavapaa-anomus
 KN § 174 Rajamäen kirkkopiirin jumalanpalveluselämä ja seurakunnan
jumalanpalveluselämän kehittäminen
Muihin esille tuleviin asioihin lisättiin:
 Seurakuntavierailu Moisakylän ystävyysseurakuntaan Viroon.
Muista esille tulevista asioista poistettiin:
 Rajamäen kirkkopiirin jumalanpalveluselämä
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KN § 164 Ilmoitusasioita
1.
2.
3.
4.

Edellisen kokouksen pöytäkirja (LIITE 1).
Julistus- ja palvelutyön johtokunnan pöytäkirja 3/2011 (LIITE 2).
Viestintätoimikunnan pöytäkirja 2/2011 (LIITE 3).
Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toimikunnan
pöytäkirja 3/2011 (LIITE 4).
5. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä (pastori Paula Mattisen
virkamääräys sekä pastori Kristiina Nymanin virkamääräyksen päättyminen ja
valtakirja, LIITE 5).
6. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje nro 21 (15.9.2011). Sisältää mm.
piispanvaaliin, piispanvaalin vaalipaneeleihin sekä kirkolliskokousedustajien ja
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaaleihin liittyviä ohjeita ja päivämääriä (LIITE 6).
7. Kirkkohallituksen yleiskirje 17/2011, vuoden 2012 talousarvion valmistelun
perusteita (LIITE 7).
Esitys:
Päätös:

Merkitään tiedoksi.
Esityksen mukaan.
Kirkkoneuvosto päätti keskustella Julistus- ja palvelutyön johtokunnan pöytäkirjan
3/2011 pykälästä 46 käsiteltäessä Kirkkoneuvoston 9/2011 pykälää 174.
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KN § 165 Nurmijärven Kivi-juhlien avustuspyyntö
Nurmijärven Kivi-juhlat ry hakee Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvostolta 2400
euron suuruista avustusta kesällä 2011 juhlien yhteydessä järjestettyjen
jumalanpalvelusten äänentoistokuluihin.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Nurmijärven Kivi-juhlat ry:lle 2000 euron suuruisen
avustuksen jumalanpalvelusten äänentoistokuluihin.

Talousjohtajan muutettu esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää Nurmijärven Kivi-juhlat ry:lle 2000 euron suuruisen
avustuksen jumalanpalvelusten äänentoistokuluihin.
Lisäksi kirkkoneuvosto myöntää Nurmijärven rauhanyhdistys ry:lle saapuneen
anomuksen perusteella 1500 euroa lapsi- ja nuorisotyön tukemiseen.
Päätös:

Muutetun esityksen mukaan.
Käydyssä keskustelussa todettiin, että jatkossa kirkkoneuvosto ei enää käsittele
myöhässä tulleita avustusanomuksia. Seurakunta ilmoittaa avustusanomusten
jättämisestä ja aikatauluista esimerkiksi Seurakuntaviestissä ja seurakunnan
kotisivuilla. Ilmoitukseen sisällytetään tarkemmat ohjeet erityisesti avustusanomusten
aikataulusta sekä tieto siitä, että myöhässä tulleita anomuksia ei käsitellä.

LIITEET:

Liite 10, Nurmijärven rauhanyhdistys ry:n ja Nurmijärven Kivi-Juhlat ry:n
avustusanomukset
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KN § 166 Piispojen vetoomus Itä-Afrikan auttamiseksi nälänhädässä
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat vedonneet kirkkomme seurakuntiin,
niiden jäseniin ja kaikkiin suomalaisiin, että auttaisimme avun tarpeessa olevia ItäAfrikan nälänhädässä.
Piispojen vetoomus, LIITE 8.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto, piispojen vetoomuksen hengen mukaisesti,
 myöntää Itä-Afrikan nälänhätään 500 euroa kirkkoneuvoston käyttövaroista;
 kohdentaa 23.10. vietettävän Rakkauden kaksoiskäskyn sunnuntain kolehdin
Itä-Afrikan auttamiseksi Kirkon Ulkomaanavun kautta;
 hiljentyy Isä meidän -rukoukseen
Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 167 Taloussihteerin viran täyttäminen
Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 6.9.2011 (KV4/2011
§49) päättänyt lakkauttaa seurakunnan pääkirjanpitäjän viran 1.10.2011 lähtien ja
perustaa tilalle taloussihteerin viran 1.10.2011 alkaen. Pääkirjanpitäjän virkaa on
hoitanut vuodesta 2005 Anna-Liisa Luukkonen.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto siirtää Nurmijärven seurakunnan taloussihteerin virkaan Anna-Liisa
Luukkosen 1.10.2011 alkaen.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 168 Lisämääräraha diakonian asiakkaiden taloudelliseen
avustamiseen
Nurmijärven seurakunnan diakonian asiakkaiden taloudellisen avustamisen tilanne on
muuttunut kuluneen vuoden aikana. Yhä useampi perhe kamppailee vuokrarästien ja
varojen riittämättömyyden kanssa. Syitä tähän kehitykseen on seurakunnan
diakoniatyön mukaan useita. Muun muassa vuokrien sekä polttoaineiden ja sähkön
hintojen kohoaminen on nostanut elinkustannuksia sosiaalietuuksia nopeammin.
Diakoniatyössä tämä näkyy välittömästi kasvavana avun tarpeena. Syyskuun 2011
alussa (7.9.2011) diakonian avustusmäärärahoista (50 000 €) on käytetty jo n. 43 660
€ (87 %). Taatakseen heikoimmassa taloudellisessa ja henkisessä tilanteessa olevien
nurmijärveläisten auttamisen, on seurakunnan lisättävä diakonia-avustuksiin
käytettäviä varoja.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää 10 000 euron lisämäärärahan diakonian asiakkaiden
avustamiseen.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 169 Valtuustoaloite enkelipatsaan hankkimisesta seurakunnalle
Nurmijärveläisen kuvanveistäjä Juha Mennan teos Suuri toivomusenkeli on kiertänyt
näyttelyitä eri puolilla Suomea. Kesällä 2011 teos oli esillä Klaukkalan kirkon aulassa
osana Pyhä paikka – näyttelyä. Kirkkovaltuutettu Pia Jaakkolan ensimmäisenä
allekirjoittamassa valtuustoaloitteessa (LIITE 11) esitetään, että Nurmijärven
seurakunta varaisi vuoden 2012 talousarvioon varat ja käynnistäisi neuvottelut
ostaakseen Suuri toivomusenkeli – teoksen. Teoksen hankintahinta on noin 9000
euroa.
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään (nro 17/2011) ohjeistanut seurakuntia huomioimaan
tulevan vuoden taloussuunnittelussaan nykyisen kirkostaeroamiskehityksen, jonka
seurauksena on odotettavissa kirkollisveron voimakas aleneminen lähitulevaisuudessa.
Yleisestä taloustilanteesta johtuen vuoden 2012 kirkollisveron määrän kehitys tulee
kirkkohallituksen arvion mukaan olemaan noin -2 prosenttia, mikä on oleellisesti
heikompi kuin aiemmissa kirkkohallituksen arvioissa. Talouden erittäin epävarma
tilanne huomioon ottaen ei ole perusteltua hankkia seurakuntaan Suuri toivomusenkeli
– teosta.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Nurmijärven seurakuntaan ei
hankita Suuri toivomusenkeli – teosta.

Päätös:

Esityksen mukaan

LIITEET:

Liite 11, Pia Jaakkolan ensimmäisenä allekirjoittama valtuustoaloite enkelipatsaan
hankkimisesta seurakunnalle.

Sivu 10 / 16

KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 9/2011

4.10.2011

KN § 170 Lausuma hallinto-oikeudelle seurakuntapuutarhurin
irtisanomisasiassa
Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt Nurmijärven seurakunnalta lausumaa
seurakuntapuutarhurin irtisanomisasiassa 22.9.2011 mennessä. Seurakunta anoi ja sai
lisäaikaa lausuman valmisteluun 5.10.2011 saakka. Lausuma LIITE 9.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää antaa liitteen yhdeksän (LIITE 9) mukaisen lausunnon
Helsingin hallinto-oikeudelle.
Päätös:

Esityksen mukaan.

LIITTEET: Liite 9, Nurmijärven seurakunnan lausunto vastaselityksen johdosto Helsingin
hallinto-oikeudelle seurakuntapuutarhurin irtisanomisasiassa.
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KN § 171 Projektimääräraha-anomus botswanalaisen kuoron Suomen
vierailun tukemiseen
Keravan seurakunnan lähetyssihteeri, Virpi Paulanto, on etsinyt yhteistyökumppaneita
botswanalaisen kuoron (17 henkilöä) Suomen vierailun järjestämiseen helmikuussa
2012. Tämän johdosta perustettiin työryhmä, jonka työskentelyyn osallistuivat Eeva
Halonen (lähetyssihteeri), Virpi Paulanto (Keravan srk:n lähetyssihteeri), Urpo
Rauhala (Nurmijärven musiikkiopiston rehtori), Hannu Saloranta (kirkonkylän
piirikappalainen) sekä Iiris Savolainen (nuorisotyönohjaaja).
Työryhmän tarkoituksena on ollut suunnitella ja valmistella botswanalaisen kuoron
mahdollista vierailua, siihen liittyviä järjestelyjä ja vierailun taloudellisia vaikutuksia.
Vierailun järjestelyissä olisi alustavan kartoituksen mukaan mukana muun muassa
useita eri seurakuntia, mutta varmuutta järjestävistä tahoista ei tässä vaiheessa vielä
ole. Tällä hetkellä kuoron vierailusta aiheutuvien kustannusten jakautuminen
järjestävien tahojen kesken on myös epäselvää.
Julistus- ja palvelutyön johtokunnan mukaan kuoron vierailusta aiheutuvat
kustannukset olisivat Nurmijärven seurakunnan osalta kokonaisuudessaan 10 639
euroa. Kulut muodostuisivat majoitus-, ruokailu-, kuljetus- ja matkakustannuksista.
Nurmijärven seurakunnan vastuulla olisi huolehtia kuoron vierailusta ajalla 12.–
16.2011, jolloin kuoro olisi erityisesti Nurmijärven vieraana, majoittuneena Sääksin
leiri- ja kurssikeskukseen. Vierailun mukanaan tuomat henkilöstökustannukset eivät
ole mukana Julistus- ja palvelutyön johtokunnan laskelmissa.
Kirkkohallitus on yleiskirjeessään (nro 17/2011) ohjeistanut seurakuntia huomioimaan
tulevan vuoden taloussuunnittelussaan nykyisen kirkostaeroamiskehityksen, jonka
seurauksena on odotettavissa kirkollisveron voimakas aleneminen lähitulevaisuudessa.
Yleisestä taloustilanteesta johtuen vuoden 2012 kirkollisveron määrän kehitys tulee
kirkkohallituksen arvion mukaan olemaan noin -2 prosenttia, mikä on oleellisesti
heikompi kuin aiemmissa kirkkohallituksen arvioissa.
Talouden erittäin epävarma nykytilanne ja heikot taloudelliset tulevaisuuden näkymät
huomioon ottaen ei ole perusteltua myöntää botswanalaisen kuoron Suomen vierailun
tukemiseen anottua projektimäärärahaa. Kuitenkin pyrkimykset kansainvälisten
suhteiden luomiseen ja jo olemassa olevien suhteiden syventämiseen ovat monin
tavoin sekä seurakunnan että seurakuntalaisten kannalta myönteisiä. Seurakunnan
yhtenä tehtävä on tukea omalta osaltaan kristittyjen yhteyttä.
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää olla myöntämättä botswanalaisen kuoron Suomen vierailun
tukemiseen anottua projektimäärärahaa.

Päätös:

Esityksen mukaan.

LIITTEET: Liite 2, Julistus- ja palvelutyön johtokunnan pöytäkirja 3/2011 § 45.
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KN § 172 Hautausmaan hulevesiviemärin rakentaminen
Talousjohtaja esittelee kokouksessa hulevesiviemärin rakentamista sekä siihen
liittyviä taloudellisia vaikutuksia kiinteistöpalvelun johtokunnan kokouksen pohjalta.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää rakennuttaa hautausmaan hulevesiviemärin kiinteistöpalvelun
johtokunnan esittämällä tavalla.
Päätös:

Esityksen mukaan.

LIITTEET: Liite 12, Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja 27.9.2011, § 64.
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KN § 173 Johtavan nuorisotyönohjaajan virkavapaa-anomus
Johtava nuorisotyönohjaaja Leena Selin-Kantola on anonut virkavapautta
Nurmijärven seurakunnan johtavan nuorisotyönohjaajan virasta 1.11.2011 –
31.10.2012 väliseksi ajaksi toimiakseen Keravan kaupungin sosiaalitoimen
sosiaalityöntekijän virassa (Selin-Kantolan anomus LIITE 13).
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää Leena Selin-Kantolalle virkavapaata 1.11.2011 –
31.10.2012 väliseksi ajaksi johtavan nuorisotyönohjaajan virasta. Samalla
kirkkoneuvosto päättää laittaa johtavan nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden
avoimeen hakuun.
Päätös:

Esityksen mukaan.

LIITTEET: Liite 13, Leena Selin-Kantolan virkavapaa-anomus.
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KN § 174 Rajamäen kirkkopiirin jumalanpalveluselämä ja seurakunnan
jumalanpalveluselämän kehittäminen
1) Rajamäellä on seurakuntalaisten ja työntekijöiden kesken ollut viime aikoina
keskustelua kirkkopiirin jumalanpalveluselämästä. Strategiansa mukaan
Nurmijärven seurakunta tekee laaja-alaista yhteistyötä seurakuntalaisten kanssa.
Strategiassaan seurakunta on sitoutunut järjestämään erilaisia jumalanpalveluksia,
jotka syntyvät kirkkopiireissä vuorovaikutuksessa seurakuntalaisten kanssa.
Seurakunnalla on tiettyjä yhteisiä tavoitteita jumalanpalveluselämän osalta, joita
erityisesti ovat pyrkimys aktiiviseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen
seurakuntalaisten kanssa sekä pyrkimys järjestää tätä yhteistyötä ja
vuorovaikutusta hyödyntäen monipuolisesti erilaisia jumalanpalveluksia koko
seurakunnan alueella.
2) Julistus- ja palvelutyön johtokunnan pöytäkirjan 3/2011 § 46
Jumalanpalveluselämän kehittäminen. Kirkkoneuvosto keskustelee
jumalanpalveluselämän kehittämisestä ja mahdollisesta jumalanpalveluksen
kehittämistyöryhmästä.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

1) Esityksen mukaan. Kirkkoneuvosto haluaa kuitenkin muistuttaa seurakunnan
työntekijöitä, vapaaehtoisia ja kaikkia seurakuntalaisia seurakunnan strategian
peruslinjauksista.
2) Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnassa tulee järjestää jumalanpalveluselämän
kehittämisseminaari. Seminaarissa on tarvittaessa mahdollisuus perustaa
jumalanpalveluselämän kehittämistyöryhmä seminaarityöskentelyn pohjalta.
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KN § 175 Muut esille tulevat asiat


Seurakuntavierailu Moisakylän ystävyysseurakuntaan Viroon. Kirkkovaltuuston
varapuheenjohtaja Markku Schildt kertoi terveisiä Moisakylän vierailulta.

KN § 176 Kokouksen päättäminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37.
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti:
7.10. – 6.11.2011
ma – to kello 9-16 ja pe kello 9-14

Ari Tuhkanen
kirkkoherra, puheenjohtaja

Sami Ojala
kokouksen sihteeri

Erkki Kaasalainen
pöytäkirjan tarkastaja

Yrjö Kivinen
pöytäkirjan tarkastaja

