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KN § 146 KOKOUKSEN AVAAMINEN
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avasi kokouksen kello 18.15
Kokousta edelsi hautausmaakatselmus, joka alkoi kello 16.00 Rajamäen hautausmaalta.
Esitys:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Sirpa Rantala ja Miikka Vesterinen
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tuula Ariluoma ja Miikka Vesterinen.

KN § 147 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 liitteineen on toimitettu kokouksen osanottajille
8.9.2011 postilaatikoihin kannettuna tai postitse.
Esitys:
Päätös:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.
Esityksen mukaan.
Suoritetussa nimenhuudossa todettiin läsnäolijat.

Jäsenet:

Tuhkanen Ari, kirkkoherra, pj.
Ariluoma Tuula, varajäsen
Jalava Markku, jäsen, vpj.
Kuula Ina, jäsen
Lausvaara Jyrki, varajäsen
Markkanen Aulikki, jäsen
Riihimäki Juha, varajäsen
Vesterinen Miikka, jäsen
Korhonen Virpi, kirkkovaltuuston pj.
Hyvärinen Tuomo, talousjohtaja, esittelijä
Kallio Katrina, hallintosihteeri (ei läsnä pykälässä KN § 156)
Ojala Sami, vt. hallintopäällikkö, sihteeri
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Lisäksi päätettiin tarkentaa kokouskutsujen ja esityslistojen lähetyskäytäntöjä niin,
että sekä jäsenille että varajäsenille toimitetaan kokouskutsu ja esityslista viimeistään
viikkoa ennen kokousta.

KN § 148 TYÖJÄRJESTYS
Esitys:

Työjärjestykseksi hyväksytään osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Puheenjohtajan muutettu päätösesitys:
Lisätään työjärjestykseen pykälät:
§ 157 Lausuma hallinto-oikeudelle
§ 158 Seurakuntapastorin viran täyttäminen
Lisätään pykälään 159 Muut esille tulevat asiat:
 kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjojen julkaisu internetissä
 seurakunnan kiinteistöstrategian valmistelun tilanne
 varapuheenjohtaja Markku Jalavan puheenvuoro
Päätös:

Muutetun esityksen mukaan

KN § 149 ILMOITUSASIOITA
1. Edellisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja, LIITE 1.
2. Kehä IT johtokunta on toimittanut toteutumavertailun 1.1.2011 – 30.4.2011. Liitteessä
johtokunta antaa perustelut Kehä IT:n Atk-palveluksilla ja lisämäärärahatarpeelle, joka
Nurmijärven seurakunnan osalta on 28 049 euroa. LIITE 2.
Esitys:
Päätös:

Merkitään tiedoksi.
Esityksen mukaan
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KN § 150 KOLEHTISUUNNITELMA LOKA-JOULUKUULLE 2011
Liitteeksi monistettu kolehtisuunnitelma on laadittu kirkkohallituksen yleiskirjeen Nro 37/2010
määräysten pohjalta. Lisäksi suunnitelmassa on huomioitu hiippakunnallinen kolehti
tuomiokapitulin määräämänä sunnuntaina (11.12) ja sekä kirkkohallituksen ajanjaksoon sitomat
kolehdit 9.10 ja 20.11).
Kolehtisuunnitelma loka-joulukuulle monistettu liitteeksi 3.
Kirkkoherran päätösesitys:
Esitän, että kirkkoneuvosto vahvistaa loka-joulukuulle laaditun kolehtisuunnitelman
liitteen mukaisesti.
Päätös:

Esityksen mukaan

KN § 151 KIITEISTÖPALVELUN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA
Kiinteistöpalvelun johtokunta on kokoontunut 16.8.2011 käsittelemään työalojensa ajankohtaisia
asioita. Pöytäkirja on monistettu liitteeksi 4.
Talousjohtajan päätösesitys:
Esitän, että Klaukkalan kirkon muistelualueen suunnittelusta, ympäristölautakunnalle
annettavasta vastineesta ja muistolehdon muistolaattaohjeistuksesta vaihdetaan
ajatuksia hautausmaakatselmuksessa, muilta osin pöytäkirja merkitään tiedoksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.
Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja liitteenä 7.
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KN § 152 NURMIJÄRVEN JALKAPALLOHALLIHANKKEEN TUKEMINEN
Nurmijärven Jalkapalloseura (NJS) on valmistellut hanketta, jonka tavoitteena on saada
Nurmijärvelle, Klaukkalan urheilupuistoon, jalkapallohalli. Nurmijärven kunta vaihtaa Klaukkalan
urheilupuiston lämmitettävän tekonurmen uuteen. Vanha tekonurmi siirretään viereiselle
hiekkakentälle, jonka päälle NJS aikoo rakennuttaa jalkapallohallin. Hankesuunnitelma on laadittu
yhteistyössä Nurmijärven kunnan kanssa ja hallitoimittajan kanssa käydyt neuvottelut ovat
valmiina.
NJS:n johtokunta on lähestynyt monien muiden tahojen ohella myös Nurmijärven seurakuntaa
kirjeellä, jossa se pyytää taloudellista tukea hallihankkeeseen. Käytännön ratkaisuna NJS tarjoaa
taloudellista tukea antaville yhteistyökumppaneille mahdollisuuden solmia seuran kanssa niin
sanotun kummisopimuksen. Kummisopimuksen hinta on 1000 euroa. Toisena tukivaihtoehtona NJS
tarjoaa kummisopimusta, jossa seurakunnan ja NJS:n yhteistyö määriteltäisiin tarkalla
sopimuksella. Seurakunnan nuorisotyöllä on tarvittaessa mahdollisuus suunnata resursseja liikuntaja urheiluyhteistyöhön paikallisten urheiluseurojen kanssa.
NJS:lla on toiminnassaan 50 joukkuetta. Yhden joukkueen toimintaan osallistuu valmentajien,
huoltajien, lasten vanhempien ja perheiden kautta lähes 100 henkeä. Näin ollen voidaan arvioida,
että pelkästään NJS sitoo ympärilleen noin 5000 nurmijärveläistä ympärivuotiseen toimintaansa.
Uudella jalkapallohallilla on NJS:n lisäksi käyttäjiä muistakin Nurmijärven alueen urheiluseuroista.
Kirkkohallitus julkaisi keväällä 2011 Kirkon kymmenen teesiä liikunnasta ja urheilusta.
Teesien ydinajatuksena on erityisesti lasten ja nuorten liikunnan tukeminen. Liikunta on jokaisen
oikeus, riippumatta esimerkiksi yksilön sosiaalisista, taloudellisista, terveydellisistä, ikään liittyvistä
tai muista syistä. Liikunta ja urheilu ovat henkisten ja hengellisten harjoitusten ohella luontevia
kasvun välineitä, joiden avulla lapsi ja nuori kehittyy fyysisesti ja sosiaalisesti. NJS:n
jalkapallohallirakentamisen kaltaista toimintaa tukemalla voi Nurmijärven seurakunta olla omalta
osaltaan mukana mahdollistamassa erityisesti nurmijärveläisten lasten ja nuorten
liikuntaharrastusta. Seurakunnan läsnäolo ihmisten arjessa on kirkon strategian ydinajatuksia. Tätä
läsnäoloa edesauttaa näkyminen Nurmijärven uudessa jalkapallohallissa.
NJS:n taholta tarjottuun 1000 euron arvoiseen kummisopimukseen liittyy seurakunnan ja
seurakuntalaisten kannalta myönteisiä etuja. Kummisopimuksen solmittuaan NJS sitoutuu pitämään
seurakuntaa esillä sekä omilla nettisivuillaan että uudessa jalkapallohallissa. Viestinnällisesti
näkyvyys on hinta-laatusuhteeltaan hyvä ja positiivinen.
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Talousjohtajan päätösesitys:
Esitän, että Nurmijärven Jalkapalloseuran kanssa tehdään 1000 euron arvoinen
kummisopimus.
Talousjohtajan muutettu päätösesitys:
Esitän, että asia poistetaan hallihankkeessa tapahtuneiden aikataulumuutosten takia
esityslistalta.
Päätös:

Muutetun esityksen mukaan.
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KN § 153 NÄYTTELY VAIVAISUKOISTA KERIMÄEN KIRKOSSA KESÄLLÄ
2012
Taidegalleria Orton ja Kerimäen seurakunta ovat aikeissa järjestää näyttelyn vaivaisukoista
Kerimäen kirkossa kesällä 2012. Tarkoituksena on koota mahdollisimman monta vaivaisukkoa
yhteen paikkaan ja näin lisätä vaivaisukkojen kiinnostavuutta, tutustuttaa mahdollisimman moni
näihin taideaarteisiin ja korostaa tästä ainutlaatuisesta kulttuuriperinnöstä huolen pitämisen
välttämättömyyttä.
Edellinen laaja vaivaisukkonäyttely on ollut Rakennustaiteen museossa vuonna 2001. Tällä kertaa
on tarkoitus koota vaivaisukkoja kirkolliseen ja puusta rakennettuun maailman suurimpaan
puukirkkoon. Tämä yhteen paikkaan kokoaminen tekee vaivaisukkotaiteeseen tutustumisen
yksinkertaiseksi ja saattaa samalla syventää kiinnostusta.
Hankkeeseen liittyy alustava Maan henki Oy:n kanssa tehty sopimus vaivaisukkoja käsittelevän
julkaisun kustantamisesta. Yksi näyttelyprojektin lähtökohdista on perusteellisen selvityksen
tekeminen vaivaisukkoperinteestä. Vaivaisukkoja lähestytään taide- ja kulttuurihistorialliselta
kannalta, kirkkohistoriallisella tutkimuksella sekä myös lääketieteellistä että sosiaalihistoriallista
asiantuntemusta hyväksi käyttäen. Pääpaino on kysymyksillä siitä ovatko vaivaisukot varhainen
ITE – taiteen muoto taidehistoriallisesti ja miten kirkko kantoi vastuutaan vaivaisukkojen
kultakaudella.
Kaija Santaholma on teoksessaan Vaivaisukot – tummatukka ja kirkonäijät käsitellyt ja taustoittanut
itse ukot niin hyvin, että puheenaolevassa projektissa keskitytään itse ilmiöön ja vaivaisukkoihin
liittyvän kulttuuriympäristön taustoittamiseen.
Projektivastaavat professori Seppo Seitsalo ja kirkkoherra Toivo Loikkanen toivovat vaivaisukon
haltijoilta yhteistyötä liittyen kirjahankkeeseen, esim apua kirjahankkeen valokuvaajalle. Lisäksi he
pyytävät käyttöönsä vaivaisukkoon liittyviä tietoja, joita ei ole Santaholman kirjassa.
Näyttelyn yhteydessä on tarkoitus järjestää symposium ja keskustelua myös nykyhetkeen ja
tulevaisuuteen liittyen siitä, miten köyhäinhoito ja kirkon sosiaalinen vastuu pitäisi tällä hetkellä
järjestää. Vaivaisukkoperinnettä hyväksi käyttäen näitä kysymyksiä on hyvä pohtia. Samalla
vaivaisukot ja niiden kunnossapito saavat ansaitsemaansa julkisuutta.
Kirkkoherran esitys:
Nurmijärven vaivaisukko on ennen seurakuntakeskuksen aulaan ja sisätiloihin
siirtymistään kunnostettu tekijänsä toimesta, sillä Kirkkotallin ja vanhan
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seurakuntatalon seinustalla ollessaan se oli päässyt huonoon kuntoon. Vaivaisukko on
nyt vahvasti pultattu seinään, jossa se jatkaa työtään, varojen keräämistä
diakoniatyölle. 60-vuotispäiväänsä ukko juhli vuonna 2009.
Esitän, että Nurmijärven vaivaisukon antamisesta Kerimäen kirkon näyttelyyn
keskustellaan.
Edelleen esitän, että mahdollisuuksiemme mukaan olemme hankkeessa mukana.
Kirkkoherran muutettu päätösesitys:
Nurmijärven seurakunnan vaivausukkoa ei anneta Kerimäen kirkon näyttelyyn.
Kirjaprojektissa seurakunta on mukana sillä edellytyksellä, että projektista ei aiheudu
seurakunnalle erillisiä kuluja
Päätös:

Kirkkoherran muutetun päätösesityksen mukaan.
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KN § 154 NURMIJÄRVEN SUNTION VIRAN TÄYTTÄMINEN
Nurmijärven suntion Tiina Halosen irtisanoutumisen jälkeen avoimeksi tullutta virkaa haki
määräaikaan mennessä 16 henkilöä. Heistä kolme Ihatsu, Paukkunen ja Äikäs kutsuttiin
haastatteluun. Äikäs perui hakemuksensa juuri ennen haastattelua.
Kiinteistöpalvelun johtokunnan valitsema haastatteluryhmä haastatteli hakijat Ihatsu ja Paukkunen
keskiviikkona 7.9.2011. Haastattelusta on laadittu lausunto, joka liitteenä 5.
Talousjohtajan päätösesitys:
Esitän, että haastatteluryhmän lausuntoon yhtyen Nurmijärven suntion virkaan
valitaan Jari Paukkunen.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 155 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.6.2011
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.
Toteutumisprosentit antavat tiedon toimintatuottojen ja –kulujen toteutumisesta toteutuneelta ajalta.
mutta myös suuntaa antavan tiedon koko toteutumakaudelta.
Liitteenä tuloslaskelmat (ulk.) 30.6.2011 ja 9.9.2011 sekä verotulojen kertymäraportti 24.8.2011.
Liite 6.
Edellisessä 27.6.2011 päivätyssä tuloslaskelmassa ei ollut vielä kaikkia kesäkuulle tulleita kuluja,
kuten verotuskuluja ja keskusrahastomaksuja. Näistä seuraavat maksuerät tulivat 29.6.2011.
Toimintatuottojen ja annettujen avustusten määrärahat ovat ylittyneet siitä syystä, että kolehti- ja
keräystuottojen työalat eivät ole tähän mennessä juurikaan budjetoineet, mutta ensi vuodesta alkaen
nämäkin otetaan mukaan talousarvioon.
Puolen vuoden tilanne tuloslaskelmassa osoittaa, että toimintakatteen toteutuma on 49,6 %.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee talouden raportin tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että tämän
hetken toteutuma ei anna aihetta erityistoimenpiteisiin.
Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 156 HENKILÖSTÖASIAIN TOIMIKUNNAN PÖYTÄKIRJA
Henkilöstöasiain toimikunta on kokoontunut 7.9.2011 käsittelemään henkilöstöön
liittyviä asioita.
Kirkkoherran päätösesitys:
Esitän, että kirkkoneuvosto läpikäytyään henkilöstöasiain toimikunnan
pöytäkirjan vahvistaa toimikunnan tekemät päätökset.
Päätös:

Esityksen mukaan.
Pykälän käsittelyn ajaksi hallintosihteeri Katrina Kallio poistui kokouksesta.
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KN § 157 LAUSUMA HALLINTO-OIKEUDELLE
Hallinto-oikeus on lähettänyt seurakunnalle lausumapyynnön koskien seurakuntapuutarhuri Veli
Forssellin irtisanomista.
Kirkkoherran esitys:
Keskustellaan hallinto-oikeuden pyytämästä lisäselvityksestä ja merkitään tiedoksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.
Valmistellaan lausuma virkamiestyönä seuraavaan neuvostoon. Sitä ennen anotaan
hallinto-oikeudelta lisäaikaa lausuman valmistelemiseen.
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KN § 158 SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN
Seurakuntapastori Kristiina Nyman on valittu Kerava seurakunnan kappalaisen virkaan Keravan
seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa 9.6.2011.
Kirkkoherran esitys:
Edellyttäen, että Espoon hiippakunnan tuomiokapituli antaa valtakirjan pastori
Kristiina Nymanille Keravan seurakunnan kappalaisen virkaan, käynnistetään
rekrytointiprosessi avoimeksi jäävän seurakuntapastorin viran täyttämiseksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 159 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT




kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjojen julkaisu internetissä
seurakunnan kiinteistöstrategian valmistelun tilanne
varapuheenjohtaja Markku Jalavan puheenvuoro: Liite 8 Jalavan puheenvuoro

KN § 160 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.46.
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
20.9 – 12.10.2011 seuraavasti:
ma – to kello 9-16 ja pe kello 9-14

Ari Tuhkanen
kirkkoherra, puheenjohtaja

Sami Ojala
kokouksen sihteeri

Tuula Ariluoma
pöytäkirjan tarkastaja

Miikka Vesterinen
pöytäkirjan tarkastaja

