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Kokouksen osallistujat
Jäsenet:

Tuhkanen Ari, puheenjohtaja
Jalava Markku, varapuheenjohtaja, § 183–208
Kaasalainen Erkki
Kivinen Yrjö
Kuula Ina
Markkanen Aulikki
Palokangas Sinikka
Rantala Sirpa, § 183–203 (poistui pykälän 203 aikana).
Vesterinen Miikka

Muut:

Korhonen Virpi, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Schildt Markku, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Hyvärinen Tuomo, talousjohtaja, esittelijä, sihteeri § 209–210.
Ojala Sami, kokouksen sihteeri, § 183–208.
Helena Saulamo, johtava lapsityönohjaaja, § 187–189.
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KN § 183 Kokouksen avaaminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen kello 17.00. Valitaan
pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Sinikka Palokangas ja
Sirpa Rantala.
Esitys:
Päätös:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Sinikka Palokangas ja Sirpa Rantala.
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sinikka Palokangas ja Miikka Vesterinen.

KN § 184 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 23.11.2011 ja lähetetty postitse liitteineen samana päivänä.
Esitys:
Päätös:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.
Esityksen mukaan.

KN § 185 Työjärjestys
Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Lisättiin esityslistaan pykäläksi 206 Kirjurin käyttöönottoon liittyvä Kirkkohallituksen
yleiskirje nro 25 ja siitä aiheutuvat toimenpiteet ja pykäläksi 207 5.
seurakuntapastorin viranhoito. Muut esille tulevat asiat siirrettiin pykäläksi 208. Näin
ollen alkuperäisen esityslistan pykälä 206 Lausunto hallinto-oikeudelle valitusasiassa
siirrettiin pykäläksi 209.
Lisättiin muihin esille tuleviin asioihin kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku
Jalavan ehdotuksesta seurakunnan tilojen käyttöä koskeva aihe sekä kirkkovaltuuston
puheenjohtaja Virpi Korhosen ehdotuksesta Yhteisvastuukeräystä koskeva aihe.
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KN § 186 Ilmoitusasioita
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja (LIITE 1).
2. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 21 (LIITE 2).
3. Papiston virkamääräykset:
1) Pastori Johannes Tikka 5. seurakuntapastori 1.1.12–29.2.2012 edellyttäen, että
Leena Sipola saa valtakirjan IV kappalaisen virkaan 1.1.12 ja näin ollen vapautuu
5. seurakuntapastorin virkamme samalla päivämäärällä. 1.3.12 lukien on
tarkoituksena saada 5. seurakuntapastorin virka täytettyä tuomiokapitulin
virkamääräyksellä määreellä "toistaiseksi". 5. seurakuntapastorin
rekrytointivalmistelut aloitetaan heti kun Sipolan valtakirjan saanti varmistuu.

4.
5.
6.
7.
8.

2) Mauri Tolvanen vs. 3. kappalainen 1.-14.11.11 (Hannu Salorannan palkallisen
virkavapauden johdosta) ja 7. seurakuntapastori 15.11.–30.11.11 sekä 7.
seurakuntapastori (50%) joulukuun 2011. Pastori Ville Vauhkoselle, joka on tällä
hetkellä vs. 4. seurakuntapastori (50 %), on pyydetty virkamääräystä myös vs. 7.
seurakuntapastoriksi (50 %) joulukuuksi 2011.
Kehä-IT:n tilanne.
Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja 5/2011 (LIITE 5).
Seurakunnan II kappalaisen virkaan valittu Anna-Kaisa Tenhunen on jättänyt
virkavapaa-anomuksen 1.1.2012–31.8.2012 väliseksi ajaksi.
Vs. perheneuvoja Merja Kauran ilmoitus sivutoimesta.
Vs 4. seurakuntapastori Paula Mattinen (50 %) siirtyy Klaukkalan kirkkopiiriin
1.1.2012 alkaen ja vs. 4. seurakuntapastori (50 %) Ville Vauhkonen siirtyy
Klaukkalan kirkkopiiriin 1.2.2012 alkaen.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 187 Lastenohjaajan työsuhteen vakinaistaminen
Lastenohjaaja Pirjo Eräpolku jäi eläkkeelle 1.6.2009. Vapautunut lastenohjaajan toimi
avattiin oppisopimuspaikkana. Rekrytoinnin jälkeen oppisopimusopiskelijaksi valittiin
4.5.2009 Mirja Liljander-Karjalainen. Aloitettuaan lapsi- ja perhetyön perustutkinnon
suorittamisen oppisopimuksella, Liljander-Karjalainen on edennyt opinnoissaan
suunnitelmien mukaan kiitettävällä menestyksellä. Liljander-Karjalainen valmistuu
16.12.2011. Koko opiskeluajan hän on työskennellyt Metsäkylän IP-kerhossa tehden
lisäksi päiväkotivierailuja yhdessä työparinsa kanssa. Tehtävänsä LiljanderKarjalainen on hoitanut erinomaisesti. Hänellä on erittäin hyvät edellytykset toimia
laaja-alaisessa lastenohjaajan tehtävässä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää vakinaistaa Mirja Liljander-Karjalaisen lastenohjaajan
työsuhteen (38,25h/vko).
Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 188 Musiikkikasvatusprojektin väliraportti ja jatkosuunnitelma
Lastenohjaaja Margit Laitasalmen jäätyä eläkkeelle 1.12.2009, Nurmijärven
seurakuntaan perustettiin vapautuneen työsuhteen päälle Lapsi- ja perhetyön,
nuorisotyön ja musiikkityön yhteinen kaksivuotinen musiikkikasvatusprojekti.
Projekti käynnistyi 1.6.2010. Projektityöntekijäksi palkattiin nuorisotyönohjaaja,
toimintaterapeutti Kirsi Rättyä. Projektista on tehty väliraportti, jossa on muun muassa
kuvattu saatuja kokemuksia sekä mahdollisia kehittämisen kohteita. Projektista
saatujen kokemusten ja siitä tehdyn väliraportin sekä Kasvatustyön johtokunnan
mukaan Nurmijärven seurakunnan musiikkikasvatusprojektia tulisi jatkaa.
Kokouksessa on kutsuttuna asiantuntijana musiikkikasvatusprojektia ja sen
jatkosuunnitelmia esittelemässä johtava lapsityönohjaaja Helena Saulamo.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää jatkaa seurakunnan musiikkikasvatusprojektia 31.5.2014
saakka.
Samalla kirkkoneuvosto päättää valita musiikkikasvatusprojektin työntekijäksi
nuorisotyönohjaaja, toimintaterapeutti, Kirsi Rättyä.
Lisäksi kirkkoneuvosto myöntää nuorisotyönohjaaja Kirsi Rättyälle virkavapaata
seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta.
Päätös:

Esityksen mukaan.
Kirkkoneuvosto päätti myöntää nuorisotyönohjaaja Kirsi Rättyälle virkavapaata
seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta 1.6.2012–31.5.2014 väliseksi ajaksi.

Liitteet:

LIITE 3, musiikkikasvatusprojektin väliraportti
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KN § 189 Varhaisnuorisotyönohjaajan sijaisuus
Varhaisnuorisotyönohjaaja, yhteisöpedagogi (amk), Markku Pispala on toiminut
nuorisotyönohjaaja Kirsi Rättyän viransijaisena hänen toimiessaan seurakunnan
musiikkikasvatusprojektin työntekijänä. Rättyän mahdollisesti jatkaessa
musiikkikasvatusprojektin työntekijänä kesäkuusta 2012 eteenpäin 31.5.2014 saakka,
tarvitaan varhaisnuorisotyöhön sijainen. Markku Pispala on hoitanut nykyistä
sijaisuutta oma-aloitteisesti ja innostuneesti kehittäen toimintaa perhekeskeisempään
suuntaan. Hänen työhönsä ollaan oltu erittäin tyytyväisiä. Johtava nuorisotyönohjaaja
Leena Selin-Kantola puoltaa Pispalan valintaa nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita seurakunnan nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi
varhaisnuorisotyöhön 1.6.2012–31.5.2014 väliseksi ajaksi yhteisöpedagogi (amk)
Markku Pispalan.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 190 Sääksin leiri- ja kurssikeskuksen kiinteistönhoitajan sijaisen
valinta
Sääksin leiri- ja kurssikeskuksen kiinteistötyöntekijän Napaporn Myllymäelle on
myönnetty virkavapaata 20.11.2011 – 29.9.2012 väliseksi ajaksi (KN 10/2011, § 182).
Kiinteistötyöntekijän sijaisen rekrytointiprosessi on edennyt siten, että
haastatteluryhmä (KN:n jäsen Sirpa Rantala, emäntä Tarja Saarinen,
siivoustyönohjaaja Raili Sutinen sekä kiinteistöpäällikkö Raimo Vuoriheimo) on
haastatellut 17.11.2011 kahta kiinteistötyöntekijän sijaisuutta hakenutta henkilöä.
Haastatteluun kutsuttiin kolmesta hakijasta hakijat Marjukka Koivunen ja Sandra
Lembinen.
Haastatteluryhmä ehdottaa, että kiinteistötyöntekijän määräaikaiseen toimeen valitaan
Napaporn Myllymäen virkavapaan ajaksi Sandra Lembinen. Lembisellä on kahden
vuoden kokemus siivousalan yrityksessä tehdystä työstä. Hänellä on kokemusta ja
osaamista muun muassa perussiivouksesta siivouskoneilla tehtyään siivoustyötä
aiemmin monipuolisesti. Lembisellä on lisäksi kokin koulutus.
Sandra Lembinen omaa hyvät atk-taidot, joita kiinteistötyöntekijän työssä tarvitaan
varauskirjan, työlistojen ja sähköpostin käytössä. Haastattelun perusteella Lembinen
on aktiivinen ja vahvan itsetunnon sekä hyvät henkiset resurssit omaava henkilö.
Lembinen on oma-aloitteinen ja tulee sosiaalisena ihmisenä toisten kanssa hyvin
toimeen. Haastatteluryhmä on yksimielisesti sitä mieltä, että Sandra Lembisellä on
hakijoista paras osaaminen Sääksin leiri- ja kurssikeskuksen kiinteistötyöntekijän
määräaikaisen sijaisuuden hoitamiseen.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita Sandra Lembisen Sääksin leiri- ja kurssikeskuksen
kiinteistötyöntekijän määräaikaiseksi sijaiseksi 20.11.2011–29.9.2012 väliseksi ajaksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 191 Lausunto VII seurakuntapastorin viran täyttämisestä
Nurmijärven seurakunnan VII seurakuntapastorin virka on ollut avoinna ja avoimesti
haettavissa virkaa aiemmin hoitaneen pastori Kristiina Nymanin tultua valituksi
Keravan seurakunnan kappalaisen virkaan. Määräaikaan mennessä saapui 15
hakemusta.
KJ 6:33 mukaisesti seurakuntapastorin virkaan tuomiokapituli määrää hiippakuntaan
kuuluvan sopivan papin. Ellei asian kiireellisyys muuta vaadi, tuomiokapitulin on
ennen määräyksen antamista varattava kirkkoneuvostolle tilaisuus antaa lausunto.
Seurakuntapastorin virkasuhde syntyy tuomiokapitulin antamalla virkamääräyksellä
seurakunnassa olevaan virkaan. Kirkkoneuvoston lausunto on luonteeltaan
lisäselvityksen hankkimista ja asianomaisen kuulemista ennen ratkaisun tekemistä
(vrt. Hallintolaki 34 §).
Seurakuntapastorin virkojen täyttäminen poikkeaa varsin paljon seurakunnan muiden
virkojen täyttämisestä. Tämä johtuu pappisviran luonteesta teologisena piispallisen
kaitsennan alaisena sanan ja sakramenttien virkana. Pappeja vihitään käytännössä vain
se määrä, kuin on virkoja
Seurakuntapastorin virkaan papin määrää tuomiokapituli ottaen huomioon paitsi
seurakunnan myös hiippakunnan kokonaistilanteen. KJ 6:33 nojalla tuomiokapitulilla
on erityinen vastuu oman hiippakuntansa papeista ja täytettäessä seurakuntapastorin
virkoja tai sijaisuuksia tuomiokapituli tarkastelee siksi aina hiippakunnan
määräaikaisten pappien virkasuhteita.
Hakuilmoituksen mukaan Nurmijärven VII seurakuntapastori toimii
perusseurakuntatyön ohella teologisena asiantuntijana viestinnässä. Eduksi katsotaan
kokemus ja osaaminen viestinnästä, verkkoviestinnästä ja sosiaalisen median
hyödyntämisestä viestinnässä. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja tuo
lausuntoluonnoksen kokoukseen.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää antaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille lausunnon VII
seurakuntapastorin viran täyttämisestä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti antaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille lausunnon
(LIITE 12), jossa se toivoo kapitulin antavan pastori Markus Asunnalle
virkamääräyksen Nurmijärven seurakunnan 7. seurakuntapastorin virkaan.

Liitteet:

LIITE 12, Lausunto VII seurakuntapastorin viran täyttämisestä.
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KN § 192 Toimistoapulainen Sanna Lehtorannan työvapaa ja siihen
liittyvät sijaisjärjestelyt
Toimistoapulainen Sanna Lehtoranta on 2.11.2011 päivätyllä anomuksella ilmoittanut
jäävänsä työvapaalle 20.1.2012–28.11.2012 väliseksi ajaksi. Hänen tehtävänään on
seurakunnan puhelinvaihteen hoitaminen. Työvapaan ajaksi on välttämätöntä palkata
sijainen hoitamaan seurakunnan puhelinvaihdetta ja muita siihen liittyviä tehtäviä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä toimistoapulainen Sanna Lehtorannan työvapaan
tiedoksi.
Samalla kirkkoneuvosto päättää, että hänen työvapaansa ajaksi seurakuntaan
palkataan sijainen hoitamaan samoja tehtäviä. Sijaisuus laitetaan avoimeen hakuun.
Kirkkoneuvosto valtuuttaa kirkkoherran huolehtimaan toimistoapulaisen sijaisuuden
täyttämisestä ja lisäksi valtuuttaa kirkkoherran solmimaan valitsemansa henkilön
kanssa määräaikaisen työsopimuksen 20.1.2012–28.11.2012 väliseksi ajaksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 193 Lastenohjaaja Noora Erosen työvapaa
Lastenohjaaja Noora Eronen on 13.11.2011 päivätyllä anomuksella anonut palkatonta
työvapaata 3.1.2012–1.8.2012 väliseksi ajaksi. Johtava lapsityönohjaaja puoltaa
työvapaan myöntämistä.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää lastenohjaaja Noora Eroselle palkatonta työvapaata
3.1.2012–1.8.2012 väliseksi ajaksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 194 Puistopäällikön viran täyttäminen
Nurmijärven seurakunnassa on ollut avoinna puistopäällikön virka. Hakuprosessin
aluksi julkaistiin seuraava hakuilmoitus internetissä osoitteissa evl.fi/rekry ja mol.fi.
HAKUILMOITUS
Nurmijärven seurakunnassa on haettavana
PUISTOPÄÄLLIKÖN virka
Nurmijärven seurakunnan puisto- ja hautatoimen vastuulla on kolmen hautausmaan
ja kahden sankarihautausmaan hoitaminen. Nurmijärven ja Rajamäen hautausmailla
on molemmissa laajennushankkeet vireillä, Klaukkalan kirkon yhteyteen suunnitellaan
uurnaholvin rakentamista ja Nummensyrjän metsähautausmaa odottaa ilmeensä
vahvistamista.
Työalan vastuulla on myös seurakunnan puisto- ja viheralueiden kunnossapito.
Puistopäällikkö
•
vastaa hautausmaiden hoidosta ja hautaustoimesta
•
puisto- ja viheralueiden suunnittelusta ja kunnossapidosta
•
toimii tehtäväalansa työntekijöiden esimiehenä (5 ympärivuotista
työntekijää)
•
toimii esittelijänä työalansa hallintoasioissa
•
toimii seurakunnan ympäristövastaavana
•
toteuttaa omalta osaltaan näitä tehtäviä
Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva opistoasteen tutkinto tai
korkeakoulututkinto (esim. hortonomi AMK maisemasuunnittelun koulutuslinja).
Aikaisempi kokemus esimiestehtävistä luetaan eduksi.
Puistopäällikön viran palkkaus on Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen
vaativuusryhmän 601 mukainen (peruspalkka 2741,32 euroa). Virassa noudatetaan 4
kuukauden koeaikaa. Valittavan tulee olla evl. lut. kirkon jäsen.
Lisätietoja antavat vt. puistopäällikkö Harri Perko, p. 050 570 5912 tai
harri.perko@evl.fi ja talousjohtaja Tuomo Hyvärinen, p. 050 310 1049 tai
tuomo.hyvarinen@evl.fi.
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Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan 31.10.2011 kello 16 mennessä osoitteella
Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvosto, PL 30, 01901 Nurmijärvi tai mieluiten
sähköpostitse tuomo.hyvarinen@evl.fi.

Puistopäällikön virkaan saapui määräajassa 29 hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin
hakuasiakirjojen perusteella neljä hakijaa: Markku Blom, Taavi Forssell, Pekka
Huttunen ja Teija Marjamäki.
Haastattelun suoritti kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä: talousjohtaja Tuomo
Hyvärinen, kirkkoherra Ari Tuhkanen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Virpi
Korhonen sekä kirkkovaltuuston ja kiinteistöpalvelun johtokunnan jäsen Jari Vainio.
Talousjohtaja Tuomo Hyvärinen toimi päähaastattelijana ja muut tarkkailijoina
havaintoja ja muistiinpanoja tehden sekä lopuksi lisäkysymysten tai haastattelun
aikaisten tarkentavien kysymysten esittäjinä. Haastatteluun oli kutsuttu sihteeriksi vt.
hallintopäällikkö Sami Ojala.
Kutakin haastateltavaa haastateltiin 30–40 minuuttia. Aikaan sisältyi myös
haastateltavan omat kysymykset. Haastattelussa käytettiin kysymyslomaketta.
Lomake jakaantuu kolmeen pääosioon A) Koulutus – työhistoria – elämäntilanne, B)
Tämän tehtävän sisältö ja siitä suoriutuminen ja C) Työelämässä selviäminen yleensä.
Kaikilta haastateltavilta kysyttiin samat kysymykset. Ennen haastattelua
haastateltavalle selvitettiin rekrytointiprosessin kulku.
Sekä haastattelun että hakuasiakirjojen perusteella Lohjan seurakuntayhtymän
ylipuutarhuri, hortonomi, Pekka Huttunen täyttää hakijoista parhaiten puistopäällikön
viran edellytykset. Hänellä on noin 25 vuoden kokemus seurakuntatyöstä. Työssään
hän on vastannut hautausmaiden hoidosta ja hautaustoimesta sekä puisto- ja
viheralueiden suunnittelusta ja kunnossapidosta. Huttunen on muun muassa
itsenäisesti suunnitellut useita eri hautausmaita ja viheralueita sekä niiden
laajennuksia. Esimerkkeinä näistä suunnittelutöistä ovat eräät Lohjan, Siuntion,
Karkkilan ja Paimion hautausmaat sekä uurna- ja muistolehdot.
Huttunen on lisäksi toiminut tehtäväalansa vastaavana esimiehenä yli 20 vuoden ajan.
Esimiestyöhön on kuulunut toimiminen esittelijänä työalansa hallintoasioissa.
Huttusella on hakijoista laajin ja monipuolisin kokemus johtamistyöstä. Hänellä on
myös hakijoista selkeästi laaja-alaisin kokemus ja osaaminen hautausmaiden, uurnaja muistolehtojen sekä seurakunnan viheralueiden suunnittelusta ja kunnossapidosta.
Vihersuunnittelun lisäksi Huttunen on suunnitellut ja rakennuttanut muun muassa
pintavesiviemäröintejä, valaistus- ja kastelujärjestelmiä sekä erilaisia piharakenteita.
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Pekka Huttunen on haastattelun perusteella Nurmijärven seurakunnan puistopäällikön
virkaan hakijoista soveltuvin.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita puistopäällikön virkaan Lohjan seurakuntayhtymän
ylipuutarhurin, hortonomi, Pekka Huttusen.
Hänen kieltäytymisensä varalle valitaan Tuusulan seurakunnan ylipuutarhuri,
hortonomi, Markku Blom.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 195 Nurmijärven suntion viransijaisuus
Nurmijärven seurakunnassa on ollut avoinna Nurmijärven kirkon suntion
viransijaisuus 1.1.2012–31.12.2012 väliseksi ajaksi. Määräaikaan mennessä saapui 13
hakemusta. Talousjohtaja tuo kirkkoneuvoston kokoukseen selonteon
rekrytointiprosessista sekä esityksen suntion viransijaiseksi.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita Nurmijärven suntion viransijaisen 1.1.2012–31.12.2012
väliseksi ajaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti valita Nurmijärven suntion viransijaiseksi 1.1.2012–31.12.2012
väliseksi ajaksi Johanna Mikkolan.

Liitteet:

LIITE 13, Haastatteluryhmän näkemys suntion sijaisen valinnassa.
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KN § 196 Julistus- ja palvelutyön johtokunnan varajäsenen
vaalikelpoisuuden muutos ja siitä aiheutuvat toimenpiteet
Julistus- ja palvelutyön johtokunnan jäsen Markku Tapion henkilökohtainen varajäsen
Anne Heikkinen on menettänyt vaalikelpoisuutensa menetettyään Nurmijärven
seurakunnan jäsenyyden muutettuaan toisen kunnan alueelle (vaalikelpoisuudesta KL:
7 luku 3 §). KJ: 7 luku 2 § 2 mom.: ”Jos muu kuin seurakuntavaaleilla valittu
luottamushenkilö kuolee tai menettää vaalikelpoisuutensa, kieltäytyy tai saa eron 1
momentissa mainitusta syystä, jonka hänet valinnut toimielin hyväksyy, on tämän
toimielimen viivytyksettä valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.”
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Julistus- ja
palvelutyön johtokunnan jäsen Anne Heikkisen luottamustoimen lakanneeksi sekä
valitsee Julistus- ja palvelutyönjohtokunnan jäsen Markku Tapiolle henkilökohtaisen
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2011–2014.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 197 Rajamäen kirkkopiirin neuvottelukunnan jäsenen ero
luottamustoimesta ja siitä aiheutuvat toimenpiteet
Rajamäen kirkkopiirin neuvottelukunnan jäsen Ari Konttila on anonut eroa
neuvottelukunnan jäsenyydestä. Muun kuin seurakuntavaaleilla valitun
luottamushenkilön kohdalla toimikauden keskeytymisen toteaa tai hyväksyy toimielin,
joka hänet on valinnut tehtävään. Päätös on heti täytäntöönpantavissa ja uusi jäsen
voidaan heti kutsua tai valita. (KJ: 7 luku 2 §)
Rajamäen piirikappalainen Martti Muukkonen on valmistellut Ari Konttilalta
vapautuvan luottamushenkilöpaikan täyttämistä. Muukkosen näkemyksen mukaan
Rajamäen kirkkopiirin neuvottelukunnan jäseneksi tulisi nimetä Heidi Oksanen.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää Rajamäen kirkkopiirin neuvottelukunnan jäsen Ari
Konttilalle eron kyseisestä luottamustoimesta. Samalla kirkkoneuvosto päättää valita
Rajamäen kirkkopiirin neuvottelukunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi
2011–2012 Heidi Oksasen.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 198 Uudenmaan kehitysvammatyön johtokunnan jäsen 2012–2013
Nurmijärven seurakunta voi nimetä edustajansa Uudenmaan kehitysvammatyön
johtokuntaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi 2012–2013.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita Uudenmaan kehitysvammatyön johtokuntaan
edustajakseen diakoni Tuula Moströmin ja hänen varajäsenekseen diakoni Jonna
Ruotsalan.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 199 Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton
uudelleen organisoinnin mahdollisuutta tutkivan toimikunnan
jäsenen nimeäminen
Nurmijärven seurakunta on saanut pyynnön nimetä edustajansa Uudenmaan
sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton uudelleen organisoinnin mahdollisuutta
tutkivaan toimikuntaan.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita edustajan ja varaedustajan Uudenmaan
sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton uudelleen organisoinnin mahdollisuutta
tutkivaan toimikuntaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti valita Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton
uudelleen organisoinnin mahdollisuutta tutkivaan toimikuntaan Nurmijärven
seurakunnan edustajaksi Liisa Äikkään ja varaedustajaksi Erika Kuusilinnan.
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KN § 200 Kolehtisuunnitelman hyväksyminen
Kolehtisuunnitelmassa on huomioitu kirkkohallituksen vuodelle 2012 määräämät ja
tiettyyn ajankohtaan sitomat kirkkokolehdit. Lisäksi suunnitelmassa on otettu
huomioon Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin määräämät kolehtikohteet sekä
seurakuntaan tulleet kolehtianomukset.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan kolehtisuunnitelman tammikuulle 2012.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

LIITE 6, kolehtisuunnitelma tammikuulle 2012.
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KN § 201 Maksuvapautukseen oikeuttavat tulorajat vuonna 2012
Vapautukset osittain tai kokonaan seurakunnalle tulevien maksujen ja korvausten
suorittamisesta myönnetään kirjallisen hakemuksen perusteella. Vapaus myönnetään,
jos perheen tai palvelun käyttäjän maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat
tulot jäävät vahvistettujen tulorajojen alapuolelle.
Vuoden 2010 aikana käsiteltiin maksuvapautushakemuksia yhteensä 35 kpl. Näistä
viidelle ei voitu myöntää vapautusta. Hakemuksista kahdeksan (8) koski päiväkerhon,
viisi (5) iltapäiväkerhon, 17 rippikoululeirin, kolme (3) varhaisnuorten leirin ja kaksi
(2) retriitin maksuja. Vuoden 2011 aikana maksuvapautushakemuksia on käsitelty
1.11.2011 mennessä 26 kpl, joille kaikille on myönnetty vapautus maksuista.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa vuoden 2012 maksuvapautukseen oikeuttavat
tulorajat liitteessä (LIITE 7) olevan esityksen mukaisesti.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

LIITE 7, maksuvapautuksen hakemisen ohje.

Sivu 22 / 31

KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 11/2011

29.11.2011

KN § 202 Hautaushinnasto
Nurmijärven seurakunnan hautaushinnasto 1.1.2012 alkaen (LIITE 8).
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa liitteenä (LIITE 8)
olevan hautaushinnaston 1.1.2012 alkaen Nurmijärven seurakunnan
hautaushinnastoksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

LIITE 8, hautaushinnasto 1.1.2012.
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KN § 203 Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitteluvuosien 2013–2014
toiminta- ja taloussuunnitelma
Nurmijärven seurakunnan taloussäännön 3 § ohjeistaa talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman laatimista seuraavasti:
”Seurakunnassa on toiminnan ja talouden suunnittelujärjestelmä, joka käsittää
vähintään kolme vuotta kattavan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen
sisältyvän talousarvion.
Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisessa
noudatetaan kirkkojärjestyksen määräyksiä sekä kirkkohallituksen ja
kirkkoneuvoston antamia ohjeita.
Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä
tuloja menoista tai menoja tuloista.
Laadittavan talousarvion tulee olla tehtäväalueittain verrattavissa edellisen
vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon.”

Tuloslaskelman osoittamat toimintakulut ovat 8 152 360 € ja toimintatuotot 662 930 €
ja näiden erotus eli toimintakate on 7 489 430 €. Kasvua toimintakatteessa on 2011
vuoden talousarvioon 3,8 % ja vuoden 2010 tilinpäätökseen 8,3 %. Henkilöstökulujen
prosentuaalinen osuus verotuloista on 60,9 % (-11 = 64,8 %) ja toimintakuluista 64,4
% (-11 = 65,4 %).
Tuloslaskelmassa rahoitustuottojen ja – kulujen jälkeen muodostuu vuosikate.
Vuosikate vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa on 553 570 € (v.-11 = 621 887 €).
Vuoden 2010 suunnitelman mukaiset poistot ovat 620 000 €, joten vuosikate riittää
kattamaan poistojen määrästä 89,3 %.
Talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien verotuloarvioiden lähtökohtana on ollut
veroprosentin säilyminen 1,5 ja verotulojen kasvuarviona 2 % kasvu. Investointien
loppusumma vuoden 2012 ehdotuksessa on 980 500 euroa ja suurimpina hankkeina
Nurmijärven seurakuntakeskuksen saneeraus, sekä hautausmaan laajennus.
Liitteenä talousarvio vuodelle 2012 suunnitteluvuosineen 2013–2014, sekä hautainhoitorahaston talousarvio.
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Tuloslaskelma osoittaa, että vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. On syytä käynnistää
tulevaisuustyöskentely, jossa mietitään rakenteellisia ja toiminnallisia ratkaisuja
heikkenevässä taloustilanteessa.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ehdotuksen vuoden
2012 talousarvioksi ja vuosien 2013–2014 talous- ja toimintasuunnitelmaksi.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se käynnistää
tulevaisuustyöskentelyn, jossa mietitään seurakunnan rakenteellisia ja toiminnallisia
ratkaisuja heikkenevässä taloustilanteessa.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

Vuoden 2012 talousarvio: toiminta- ja taloussuunnitelma 2012–2014.
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KN § 204 Perheasiain neuvottelukeskuspalveluiden sopimusten
irtisanominen
Nurmijärven seurakunnalla on nykyään oma perheasiain neuvottelukeskus. Aiemmin
perheneuvonta on järjestetty ostopalvelusopimuksina muiden Uudenmaan alueen
perheasiain neuvottelukeskusten kanssa. Sopimukset tulee irtisanoa kuusi (6)
kuukautta ennen kalenterivuoden loppua. Nurmijärven seurakunnan oman perheasiain
neuvottelukeskuksen myötä ei ole enää tarkoituksenmukaista ostaa
perheneuvontapalveluita muista perheasiain neuvottelukeskuksista. On kuitenkin
seurakunnan ja seurakuntalaisten edun mukaista saattaa loppuun tällä hetkellä
voimassa olevat asiakassuhteet. Uusia asiakkuuksia ei kuitenkaan enää solmita.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää irtisanoa sopimukset Lohjan, Hyvinkään ja Järvenpään
perheasiain neuvottelukeskusten kanssa perheneuvontapalveluiden ostamisesta.
Päätös:

Esityksen mukaan.
Kirkkoneuvosto päätti lisäksi pyytää Nurmijärven seurakunnan perheasiain
neuvottelukeskukselta tilastot ja toimintakuvauksen mm. asiakassuhteiden pituuksien
ja määrien selvittämiseksi.
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KN § 205 Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokoukset vuonna 2012
Kirkkoneuvosto on perinteisesti kokoontunut noin kerran kuukaudessa.
Kirkkovaltuusto on kokoontunut 4-5 kertaa vuodessa. Kirkkoneuvosto kokoontuu
vuonna 2012 kahdeksan kertaa:
 ti 17.1.2012 klo 17.00
 ti 28.2.2012 klo 17.00
 ti 17.4.2012 klo 17.00
 ti 15.5.2012 klo 17.00
 ti 19.6.2012 klo 17.00
 ti 28.8.2012 klo 17.00
 ti 16.10.2012 klo 17.00
 ti 20.11.2012 klo 17.00
Kirkkovaltuusto kokoontuu vuonna 2012 neljä kertaa:
 ma 13.2.2012 klo 18.00 (kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit)
 ti 12.6.2012 klo 18.00
 ti 9.10.2012 klo 18.00
 ti 11.12.2012 klo 18.00
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa yllä olevat kokouspäivät ja – ajat sekä kirkkoneuvoston että
kirkkovaltuuston osalta vuodeksi 2012.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 206 Kirjurin käyttöönotosta johtuvat muiden sopimusten
irtisanomiset
Kirjuri-jäsentietojärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2012 aikana.
Kirkkohallituksen täysistunto on 22.11.2011 päättänyt, että Kirjuri otetaan käyttöön
KITKE-hankkeen johtoryhmän hyväksymän käyttöönottosuunnitelman mukaista
aikataulua noudattaen.
Käyttöönottosuunnitelman mukaisesti on tarkoituksenmukaista sekä nykyisten
järjestelmien toimittajien että seurakuntien kannalta, että nykyisten sopimusten
voimassaolo päättyy samanaikaisesti kaikissa seurakunnissa. Valtakunnallisesti
yhtenäisen menettelyn toteuttamiseksi seurakunnan tulee ilmoittaa nykyiselle
ohjelmantoimittajalle, että jäsentietojärjestelmän käyttö päättyy 31.12.2012. Tämä
kirjallinen irtisanomisilmoitus tulee antaa toimittajalle 31.12.2011 mennessä.
Seurakuntaa sitovien sopimuksien irtisanomisesta on päätettävä kirkkoneuvostossa,
jollei päätösvaltaa ole delegoitu viranhaltijalle. Viimekädessä kirkkoherra vastaa
nykyisten jäsentietojärjestelmien irtisanomisesta.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää antaa kirkkoherralle valtuudet irtisanoa tarvittavat sopimukset
31.12.2011 mennessä.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

LIITE 9, Kirkkohallituksen yleiskirje nro 25/2011.
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KN § 207 5. seurakuntapastorin viran täyttäminen ja II kappalaisen
sijaisen rekrytointi
Nurmijärven seurakunnan 5. seurakuntapastori Leena Sipola on valittu saman
seurakunnan IV kappalaiseksi. Näin ollen 5. seurakuntapastorin virka tulee avoimeksi
1.3.2012 alkaen.
Nurmijärven seurakunnan II kappalainen Anna-Kaisa Tenhunen on virkavapaalla
1.1.2012–31.8.2012 välisen ajan.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkoherra voi rekrytoida II kappalaisen viransijaisen ja
antaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille lausunnon virkamääräystä varten.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää perustaa rekrytointiryhmän valmistelemaan 5.
seurakuntapastorin virantäyttöä. Työryhmään kuuluvat kirkkoherra Ari Tuhkanen,
Klaukkalan piirivastaava Leena Sipola, kasvatustyön johtokunnan puheenjohtaja Pia
Jaakkola ja Leena Sipolan Klaukkalan kirkkopiirin neuvottelukunnasta kutsuma
henkilö.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 208 Muut esille tulevat asiat




Kirkkoneuvoston vpj. Markku Jalava nosti esiin kysymyksen käytännöistä
seurakunnan toimitilojen antamiseen ja vuokraamiseen ulkopuolisille
toimijoille. Todettiin, että olisi hyvä laatia selkeät ohjeet, ja kirjata ylös
periaatteet, tilojen luovuttamisesta ja vuokraamisesta esimerkiksi
herätysliikkeiden ja lähetysjärjestöjen, kuten myös muiden, kirkon
ulkopuolisten toimijoiden käyttöön.
Kirkkovaltuuston pj. Virpi Korhonen esitti kysymyksen, voitaisiinko
seurakuntatalon vanhoja design-tuoleja ym. käytöstä poistettua tavaraa
huutokaupata esimerkiksi Yhteisvastuu-keräyksen hyväksi. Päätettiin, että
talousjohtaja selvittää asiaa yhdessä kiinteistöpäällikön kanssa.

Sivu 30 / 31

KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 11/2011

29.11.2011

KN § 209 Lausunto hallinto-oikeudelle valitusasiassa
Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt Nurmijärven seurakunnalta lausuntoa
hallintopäällikön virantäyttöä koskeviin valituksiin. Lausuntoluonnokset asiaan
liittyvine asiakirjoineen lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille vielä ennen kokousta.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää antaa lausunnot Helsingin hallinto-oikeudelle seurakunnan
hallintopäällikön virantäyttöä koskevissa valitusasioissa.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle lausunnot hallintopäällikön
virantäyttöä koskeviin valituksiin liittyen. (Lausunnot liitteenä; Liite 10 ja Liite 11)
Ennen asian käsittelyä asianosaiset, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku
Jalava ja kirkkoneuvoston sihteeri vt. hallintopäällikkö Sami Ojala, poistuivat
kokouksesta.

Liitteet:

LIITE 10, Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Nurmijärven seurakunnan
kirkkoneuvoston päätöksestä 25.8.2011 tehdyn valituksen (Valitus Dnro
06059/11/2301) johdosta.
LIITE 11, Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Nurmijärven seurakunnan
kirkkoneuvoston päätöksestä 25.8.2011 tehdyn valituksen (Valitus Dnro
06129/11/230) johdosta.
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KN § 210 Kokouksen päättäminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen 20.10.
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 7.12.2011–8.1.2012.
ma – to kello 9-16 ja pe kello 9-14

Ari Tuhkanen
kirkkoherra, puheenjohtaja

Sami Ojala
kokouksen sihteeri § 183–208

Tuomo Hyvärinen
kokouksen sihteeri § 209–210

Sinikka Palokangas
pöytäkirjan tarkastaja

Miikka Vesterinen
pöytäkirjan tarkastaja

