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KN § 1

17.1.2012

Kokouksen avaaminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen kello 17.00. Valitaan
pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Erkki Kaasalainen ja Yrjö
Kivinen.

Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Erkki Kaasalainen ja Yrjö Kivinen.

Päätös:

Esityksen mukaan.

KN § 2

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 ma 9.1.2012 ja lähetetty postitse liitteineen samana päivänä.

Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

KN § 3

Työjärjestys

Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esityksen mukaan muuten, mutta lisättiin esityslistaan seuraavat asiat:




Rippikoulujen ohjelma- ja turvallisuusvastaavat omaksi pykäläkseen (§ 17).
Ilmoitusasioihin henkilöstöilmoitus sekä talousjohtajan talouskatsaus.
Pykälään Muut esille tulevat asiat lisättiin keskustelu seurakuntarakenteen
mahdollisista muutoksista ja siitä aiheutuvat lähiaikojen toimenpiteet.
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Ilmoitusasioita
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja (LIITE 1).
2. Kirkkohallituksen yleiskirjeet löytävät osoitteesta sakasti.evl.fi.
3. Papiston virkamääräykset. Torstaina 12.1.2012 Espoon hiippakunnan
tuomiokapituli on antanut virkamääräykset pastori Markus Asunnalle 1.2.2012
alkaen Nurmijärven seurakunnan VII seurakuntapastorin virkaan sekä pastori
Tiina Huhtaselle Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin suostumuksella
Nurmijärven seurakunnan vs. II kappalaisen virkaan 1.1. - 31.8.2012.
4. Kriisirahaa myönnettiin vuonna 2011 diakoniatyön kautta yhteensä 3500,51 euroa
kolmelle eri perheelle äkillisen katastrofin takia (kaksi kuolemantapausta ja yksi
tulipalo). Myöntämistä valmisteli johtava diakoniatyöntekijä yhdessä
diakoniatyöntekijän kanssa. Valmisteltu esitys käytiin läpi kirkkoherran kanssa.
Kirkkoherra teki lopulliset avustuspäätökset.
5. Sääksin kiinteistönhoitajan sijaiseksi kirkkoneuvoston kokouksessa (KN § 190,
11/2011) valittu Sandra Lembinen ei vastaanottanut työtä. Tällä hetkellä
kiinteistönhoitajan sijaisena toimii Marjukka Koivunen.
6. Nimenkirjoitusoikeus: kirkkoherra voi nykyään antaa nimenkirjoitusoikeuden
virkasuhteessa olevalle työntekijälle.
7. Puistopäällikkö Pekka Huttunen aloittaa 1.2.2012.
8. Kirkkoneuvoston päätöksen (KN 11/2011, § 206) mukaisesti kirkkoherra on
irtisanonut Sirius-jäsentietojärjestelmäsopimuksen sekä siihen mahdollisesti
liittyvät hosting-sopimukset Innofactor Oyj:n kanssa.
9. Talousarvion 2012 täytäntöönpano-ohjeet (LIITE 2).
10. Nurmijärven seurakuntaa koskeva kirkonkirjojen ja perhelehtien mikrokuvauksen
ja digitoinnin puitejärjestelyä koskeva hankintasopimus on allekirjoitettu
29.11.2011 aiemmin sovitun mukaisesti Hyvinkään seurakunnan toimesta.
Sopimuksessa on otettu huomioon Nurmijärven seurakunnan neuvotteluissa
esittämät toiveet ja neuvotteluissa sovittu aikataulu.
11. Toimistoapulaisen sijaiseksi on palkattu Maria Lilja 20.1.2012–28.11.2012
väliseksi ajaksi.
12. Talousjohtajan talouskatsaus viime vuoden tuloksesta. Seurakunnan vuoden 2011
tulos näyttää ennakkotietojen valossa budjetoitua paremmalta.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

LIITE 1, Kirkkoneuvoston pöytäkirja 11/2011.
LIITE 2, Talousarvion 2012 täytäntöönpano-ohjeet.
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Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:n jäsenyys
Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:n tarkoitus ja sen päätehtävä on yrittäjäksi
aikovien henkilöiden palvelu. Uusyrityskeskus etsii yrittäjäehdokkaita sekä tukee,
valmentaa ja neuvoo heitä.
Nurmijärven seurakunta on Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:n yritysjäsen.
Uusyrityskeskuksen taustalle on ryhmittynyt yksityinen ja julkinen sektori.
Yrityselämän taloudellisen tuen lisäksi yritysjäsenten tärkeimpiä panostuksia on oman
asiantuntemuksen antaminen uusyrityskeskuksen käyttöön. Nurmijärven seurakunta ei
ole antanut jäsenmaksun lisäksi muuta panostusta, eikä yhteistyö ole seurakunnan ja
uusyrityskeskuksen välillä ollut aktiivista. Vuoden 2012 toimintasuunnitelmassaan
Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry ei mainitse seurakuntia yhteistyökumppaneina.
Toimintasuunnitelmaan ei myöskään sisälly mitään suunnitelmia yhteistyön
tiivistämiseksi. Tähän asti Nurmijärven seurakunnan ja Keski-Uudenmaan
Uusyrityskeskus ry:n välinen yhteistyö on jäänyt muodolliseksi ja pitänyt käytännössä
sisällään vain seurakunnan maksaman jäsenmaksun.
Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:n jäsenmaksu määräytyy yhteisön henkilöstön
määrän mukaan. Vuoden 2012 osalta Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskus ry:n
jäsenyys maksaisi Nurmijärven seurakunnalle 1760 €.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Nurmijäsen seurakunta luopuu Keski-Uudenmaan
Uusyrityskeskus ry:n jäsenyydestä vuoden 2012 alusta alkaen.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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Nurmijärven seurakunnan tilojen vuokraushinnastot vuodelle
2012
Nurmijärven seurakunta on vuokrannut tilojaan seurakuntalaisten ja muiden
nurmijärveläisten käyttöön liitteenä olevan hinnaston mukaisesti (LIITE 3).
Seurakuntalaiset ja seurakuntaan kuulumattomat maksavat vuokraamistaan tiloista ja
astioista sekä pöytäliinoista hinnastojen mukaisesti.
Tilavuokramaksuista ovat vapautettuja seuraavat yhteistyötä tekevät tahot:
 Veteraanijärjestöt
 Eläkeläisjärjestöt
 Martat
 Partiolaiset
 Rotaryt ja Lions-klubit
 Nurmijärvi-seura
 Kuorot harjoitustilojen osalta
 Työntekijät
 Eläkkeellä olevat työntekijät
 Nurmijärven kunnan koululaiset
Lisäksi puolet hinnoista maksavat:
 Luottamushenkilöt
 Palkkiotoimiset vapaaehtoistyöntekijät

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Nurmijärven seurakunnan tilojen vuokraushinnastot
vuodelle 2012 liitteen (LIITE 3) mukaisesti.
Päätös:

Esityksen mukaan muuten, mutta:
Kirkkoneuvoston jäsen Sirpa Rantala teki esityksen, että myös kyläyhdistykset ja
eläkkeellä olevat luottamushenkilöt saisivat tilavuokramaksuista vapautuksen. Esitystä
ei kannatettu.
Päätettiin puheenjohtajan esityksestä yksimielisesti, että muiden kuin seurakunnan
jäsenten osalta kaikkia maksuja korotetaan viisi euroa.

Liitteet:

LIITE 3, vuokraushinnastot 2011–2012.
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Sopimukset partiolaisten kanssa
Suomen Partiolaisten ja evankelis-luterilaisen kirkon välille solmitun
yhteistyösopimuksen 1.1.2009 mukaan seurakunnan partiotoiminta on kirkon omaa
lapsi- ja nuorisotyötä. Sopimuksen tarkoituksena on myös edistää uskontokasvatuksen
asemaa osana Suomen Partiolaisten – Finlands Scouter ry:n tarjoamaa
partiokasvatusta. Yhdistyksen jäsenille tarjotaan heidän uskontokuntansa mukaista
tunnustuksellista uskontokasvatusta.
Solmitun yhteistyösopimuksen mukaan Suomen Partiolaisten - Finlands Scouter ry.n
tarjoama partiokasvatus kehittää myönteistä asennoitumista uskontoon. Uskonnollinen
kasvatus kuuluu olennaisena osana partiokasvatukseen. Näillä perusteilla lippukunnat,
joilla on taustayhteisönä tunnustuksellinen uskontokunta, antavat sen tunnustuksen
mukaista uskonnollista kasvatusta.
Lippukunnat, joilla ei ole uskonnollista yhteisöä taustayhteisönä, tukevat jäsentensä
uskonnollista kehitystä sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhteisöön he kuuluvat.
Seitsemälläkymmenellä prosentilla Suomen Partiolaiset — Finlands Scouter ryn
lippukunnista on taustayhteisönä evankelis-luterilainen seurakunta. Uskonto on paitsi
henkilökohtaista, aina myös yhteisöllistä ja siten kirkkojen ja uskonnollisten
yhteisöjen suhde Suomen Partiolaisten kanssa on tärkeä.
Suomen Partiolaiset — Finlands Scouter ryllä ja Suomen evankelis-luterilaisella
kirkolla on pitkä yhteinen historia, josta seuraa hyvä yhteistyö kirkon ja järjestön
välille. Partio on lähtökohdiltaan kristillisestä taustasta syntynyt ja kasvanut liike ja
siten tätä taustaa ei solmitun yhteistyösopimuksen mukaan tule piilottaa. Samalla on
huomioitava nykyisen positiivisen uskonnonvapausajattelun hengessä myös toisin
uskovat heidän vakaumustaan kunnioittaen.
Nurmijärven seurakunta on solminut toistaiseksi voimassa olevat yhteistyösopimukset
paikallisten partiolippukuntien kanssa. Sopimukset on solmittu Lepsämän partio ry:n,
Rajamäen Metsänkävijät ry:n, Jukolan Veljet ja Siskot ry:n sekä Klapaset ry:n kanssa.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi solmitut yhteistyösopimukset Nurmijärven
seurakunnan ja nurmijärveläisten partiolippukuntien välillä.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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Kolehtisuunnitelma helmi-maaliskuulle 2012
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 päättää vahvistaa liitteenä (LIITE 4) olevan kolehtisuunnitelman
helmi-maaliskuulle 2012.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

LIITE 4, kolehtisuunnitelma helmi-maaliskuulle 2012
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Valtuustoaloite seurakunnan kouluyhteistyön kehittämiseksi
Kirkkovaltuuston jäsen Sirpa Rantalan ensimmäisenä allekirjoittama valtuustoaloite
jätettiin kaikkien kirkkovaltuuston kokouksessa 5/2011 paikalla olleiden
kirkkovaltuutettujen allekirjoittamana 13.12.2011. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan
tehtäväksi selvitys, jossa tutkitaan mahdollisuutta kouluyhteistyöhön kaikkien kunnan
koulujen kolmansien luokkien kanssa.
Valtuustoaloite kokonaisuudessaan:
”Kirkko tutuksi koko seurakunnan 3. luokkalaisille
Peruskoulun uskonnon opetussuunnitelmassa on kotiseurakunnan kirkkoon
tutustuminen yksi opintokokonaisuus. 3. luokkalaisilla on n. 9-vuotiaina kyky ja
motivaatio olla kiinnostunut siitä, mitä kirkossa on ja miten siihen pääsee tutustumaan
eri aistein.
Urkujen esittely, kanttorin laulu pienelle ryhmälle läheltä urkujen soittoa katselemalla
ja itse laulaen kiinnostaa alakoululaista. (kuuloaisti)
Pienessä ryhmässä ehtoollisen viettoon tutustuminen, leivän maistaminen ja viinin
sijasta mehun juominen pikarista hälventää myöhempää jännitystä itse
konfirmaatiossa. (makuaisti)
Kastetoimitukseen tutustuminen, saarnatuolissa käynti, alttariin tutustuminen ja papin
vaatetukseen tutustuminen eri kirkollisten pyhävärien esittelyssä avartaa ja antaa
tietoa kirkosta. (näkö- ja tuntoaisti)
Oppilaiden digikuvien ottaminen kirkon sisäosista ja kuvista äänestys seurakunnan
linkin kautta, kenties kodin ja koulun yhteistyönä netissä, tuo kodin ja seurakunnan
välille perheiden lähestymistä kirkkoon.
Yllä olevien konkreettisten yksityiskohtien perusteella esitän, että Nurmijärven
seurakunta selvittää mahdollisuuden järjestää kaikille kunnan 3. luokkalaisille
tutustumiskäynnin omaan lähikirkkoonsa v. 2012 syyslukukaudella ja mikäli projekti
todetaan onnistuneeksi jatketaan tutustumiskäyntejä vuosittain esim.
syyslukukausilla.”
Kuten valtuustoaloitteessa mainitaan, peruskoulun uskonnonopetuksen
opetussuunnitelma sisältää kotiseurakunnan kirkkoon tutustumisen. Tällaisia
Kotikirkko tutuksi – tutustumiskäyntejä käytetään useissa seurakunnissa
kouluyhteistyön välineenä. Kirkkohallitus on toimittanut tällaisen kouluyhteistyön
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syventämiseen suunnattua materiaalia. Käytännön esimerkkejä voi hakea myös
Nurmijärveä lähellä olevista seurakunnista, kuten esimerkiksi Tuusulasta, jossa
Kotikirkko tutuksi – teemalla on tehty jo pitkään hyvää yhteistyötä kunnan ja
seurakunnan välillä.
Valtuustoaloitteessa esitetään tehtäväksi selvitys, jossa tarkastellaan mahdollisuuksia
aloittaa kuvatun kaltaista yhteistyötä kunnan ja seurakunnan välillä. Huolellisen
selvitystyön tekeminen on perusteltua, jotta hankkeen toiminnallisia ja taloudellisia
vaikutuksia voidaan kunnolla arvioida. Seurakunnan oman näkökulman lisäksi on
oleellista selvittää ja kartoittaa kunnan halukkuus seurakunnan tarjoaman yhteistyön
tekemiseen.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää lähettää valtuustoaloitteen Kasvatustyön johtokunnalle
valmisteltavaksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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Lausunto V seurakuntapastorin virasta
Nurmijärven seurakunnan V seurakuntapastorin virka on ollut avoinna ja avoimesti
haettavissa virkaa aiemmin hoitaneen pastori Leena Sipolan tultua valituksi
Nurmijärven seurakunnan II kappalaisen virkaan. Hakuilmoituksen mukaan
Nurmijärven V seurakuntapastorin virka sijoittuu Klaukkalan kirkkopiiriin. Virkaan
kuuluu erityisesti työskentely lasten, perheiden ja nuorten parissa. Eduksi katsotaan
kokemus ja osaaminen lasten, perheiden ja nuorten kanssa työskentelystä.
Kirkkoneuvosto päätti perustaa rekrytointiryhmän valmistelemaan V
seurakuntapastorin virantäyttöä (KN § 207, 11/2011). Ryhmään valittiin kirkkoherra
Ari Tuhkanen, Klaukkalan piirivastaava Leena Sipola, kasvatustyön johtokunnan
puheenjohtaja Pia Jaakkola ja Pirjo Turtia.
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.
Määräaikaan 2.1.2011 klo 16.00 mennessä saapui 20 hakemusta. Yhteenveto
hakijoista on liitteenä (LIITE 5). Kirkkoneuvoston puheenjohtaja tuo
haastatteluryhmän valmisteleman lausuntoluonnoksen kokoukseen.
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää antaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille lausunnon V
seurakuntapastorin viran täyttämisestä.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti antaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille
lausunnon (LIITE 9), jossa se toivoo tuomiokapitulin antavan pastori Anni Pesoselle
virkamääräyksen Nurmijärven seurakunnan V seurakuntapastorin virkaan.
Samalla kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa kolmen hengen työryhmän (kirkkoherra Ari
Tuhkanen, Rajamäen kirkkopiirin vastaava kappalainen Martti Muukkonen sekä yksi
Rajamäen kirkkopiirin neuvottelukunnan jäsen) suorittamaan rekrytoinnin ja
antamaan sen pohjalta kirkkoneuvoston puolesta Espoon hiippakunnan
tuomiokapitulille lausunnon Rajamäen kirkkopiirin VIII seurakuntapastorin
virkamääräystä varten sillä edellytyksellä, että tuomiokapituli antaa pastori Anni
Pesoselle virkamääräyksen V seurakuntapastorin virkaan.

Liiteet:

LIITE 5, yhteenveto V seurakuntapastorin viran hakijoista.
LIITE 9, Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvoston lausunto V seurakuntapastorin
viran täyttämisestä.
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Toimistosihteeri Saija Pakarisen siirtyminen hautaustoimen
toimistosihteerin virkaan
Hautaustoimen toimistosihteeri Marja-Liisa Kuikka jää eläkkeelle 1.5.2012
Nurmijärven seurakunnan hautaustoimen toimistosihteerin virasta. Saija Pakarisen
siirtyessä hautaustoimen toimistosihteeriksi, hänen taloustoimiston toimistosihteerinä
hoitamansa työtehtävät jaetaan seurakuntatoimiston työntekijöiden kesken, eikä tilalle
palkata uutta työntekijää. Muuttuneista työtehtävistä johtuen tämä on mahdollista.
Samalla ennakoidaan Kirkon palvelukeskukseen siirtymisestä seuraavia muutoksia,
jotka antavat lisämahdollisuuksia työtehtävien ja työn uudelleen organisointiin.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää siirtää toimistosihteeri Saija Pakarisen taloustoimiston
toimistosihteerin virasta hautaustoimen toimistosihteerin virkaan.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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Kesäpapin palkkaaminen
Kesän 2012 työtilanne pappien osalta on sellainen, että se edellyttää seurakuntaa
palkkaamaan kesäpapin kahdeksi kuukaudeksi mahdollistamaan sujuvan työskentelyn.
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.
Kesäpapin lyhyen määräaikaisen virkasuhteen (2 kk) vuoksi on tarkoituksenmukaista,
että rekrytoinnin ja lausunnon antamisen tuomiokapitulille hoitaa kirkkoherra.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää valtuuttaa kirkkoherra Ari Tuhkasen suorittamaan kesäpapin
rekrytoinnin ja antamaan seurakunnan puolesta asiaa koskevan lausunnon Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulille virkamääräystä varten.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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Nurmijärven seurakunnan tulevaisuustyöskentelyn
aloittaminen
Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 5/2011 käynnistää
seurakunnan tulevaisuustyöskentelyn.
Hyväksyessään vuoden 2012 talousarvion ja suunnitteluvuosien 2012–2014 toimintaja taloussuunnitelman kirkkovaltuusto päätti lisäksi käynnistää
tulevaisuustyöskentelyn, jossa mietitään seurakunnan rakenteellisia ja toiminnallisia
ratkaisuja heikkenevässä taloustilanteessa.
Tulevaisuustyöskentelyn aloittaminen tulee valmistella huolella. Siksi on
tarkoituksenmukaista perustaa työryhmä valmistelemaan tulevaisuustyöskentelyä ja
sen aloittamista.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää perustaa työryhmän valmistelemaan tulevaisuustyöskentelyä.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää määritellä työryhmän tehtävät ja valita sen jäsenet.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti perustaa työryhmän valmistelemaan tulevaisuustyöskentelyä.
Työryhmään valittiin puheenjohtajisto (kirkkovaltuuston pj. ja vpj. sekä
kirkkoneuvoston vpj.) ja johtoryhmä (kirkkoherra, talousjohtaja, hallintopäällikkö).
Työryhmän tehtävänä on valmistella tulevaisuustyöskentelyä niin, että sekä
seurakuntalaiset että työntekijät pääsevät osallisiksi tulevaisuustyöskentelyyn ja voivat
tuoda näkemyksiään keskusteluun. Työryhmän tulee ottaa valmistelussaan huomioon,
että varsinaisen tulevaisuustyöskentelyn tulee olla laajaa ja syvällistä.
Tulevaisuustyöskentelyssä seurakunnan tulevaisuutta tulee tarkastella muun muassa
toiminnan, talouden ja hallinnon näkökulmista sekä lyhyellä (1-2 v.) että keskipitkällä
aikavälillä (3-5 v.).
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Jumalanpalveluselämän kehittäminen
Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 4.10.2011, että
”seurakunnassa tulee järjestää jumalanpalveluselämän kehittämisseminaari.
Seminaarissa on tarvittaessa mahdollisuus perustaa jumalanpalveluselämän
kehittämistyöryhmä seminaarityöskentelyn pohjalta” (KN 9/2011, § 174, mom. 2).
Seminaaria valmistelevat piirikappalaiset ja johtava kanttori kutsuen mukaan
luottamushenkilöitä. Alustavien suunnitelmien mukaan seminaari on tarkoitus
järjestää kevään 2012 aikana.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee seminaarin alustavat suunnitelmat tiedoksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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Vuoden 2012 toimintasuunnitelman täsmennys Rajamäen
kirkkopiirin osalta
Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2011
Vuoden 2012 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2012–2014
(KV 5/2011, § 58). Samassa yhteydessä kirkkovaltuusto yksimielisesti hyväksyi
ponsiesityksen, jonka mukaan ”Rajamäen kirkkopiirin toimintasuunnitelma vuodeksi
2012 on täsmennettävä siten, että tämä käsiteltävänä oleva vuoden 2012 talousarvio
(toiminta- ja taloussuunnitelma 2012–2014) voidaan muilta osin hyväksyä, mutta
Rajamäen kirkkopiirin toimintasuunnitelma on tuotava täsmennettynä vuoden
ensimmäiseen kirkkoneuvoston kokoukseen (17.1.2012) hyväksyttäväksi ja tiedoksi
vuoden 2012 ensimmäiseen kirkkovaltuustoon”.
Rajamäen kirkkopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2012–2014 (LIITE 6)
on täsmennetty kirkkovaltuuston hyväksymän ponnen mukaisella tavalla ja hyväksytty
Rajamäen kirkkopiirin neuvottelukunnassa 4.1.2012.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä Rajamäen kirkkopiirin täsmennetyn toiminta- ja
taloussuunnitelman vuosille 2012–2014 tiedoksi sekä lähettää sen tiedoksi myös
kirkkovaltuustolle.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

LIITE 6, Rajamäen kirkkopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 2012–2014.
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Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano ja
laillisuusvalvonta
KL 10 luvun 6 §:n mukaan, jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös
on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi
taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön
panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi.
Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden
ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa
ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen.
Kirkkoneuvoston, jonka tulee panna valtuuston päätökset täytäntöön, tulee ennen sitä
tutkia niiden laillisuus. Tämän kirkkoneuvosto tekee läpikäymällä valtuuston
pöytäkirjat.
Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuustolla on ollut syykaudella 2011 kaksi
kokousta (6.9. ja 13.12). Kokousten pöytäkirjat ovat liitteenä (LIITE 7 ja LIITE 8).

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää käydä läpi kirkkovaltuuston pöytäkirjat 4/2011 ja 5/2011 sekä
todeta päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

LIITE 7, Kirkkovaltuuston pöytäkirja 4/2011.
LIITE 8, Kirkkovaltuuston pöytäkirja 5/2011.
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Rippikoulujen ohjelma- ja turvallisuusvastaavat talvi- ja
kevätkaudelle 2012
Rippikoulutyö on valmistellut ehdotuksen rippikoulujen ohjelma- ja
turvallisuusvastaavien nimeämisestä talven ja kevään 2012 rippikouluihin seuraavasti:
Kiljava I
Sääksi I
Piispala I
Sääksi II
Pienryhmä

20. – 26.2.
20. – 26.2.
19. – 25.2.
16. – 18.3. & 5. – 9.4.
vkl toukokuu

nuorisotyönohjaaja Timo Liimatta
kappalainen Hannu Saloranta
seurakuntapastori Ville Vauhkonen
seurakuntapastori Johannes Haapalainen
kappalainen Leena Sipola

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä rippikoulujen ohjelma- ja turvallisuusvastaavat talven
ja kevään 2012 rippikouluihin seuraavasti:
Kiljava I
Sääksi I
Piispala I
Sääksi II
Pienryhmä

Päätös:

20. – 26.2.
20. – 26.2.
19. – 25.2.
16. – 18.3. & 5. – 9.4.
vkl toukokuu

Esityksen mukaan.

nuorisotyönohjaaja Timo Liimatta
kappalainen Hannu Saloranta
seurakuntapastori Ville Vauhkonen
seurakuntapastori Johannes Haapalainen
kappalainen Leena Sipola
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Muut esille tulevat asiat
1. Keskustelu seurakuntarakenteen mahdollisista muutoksista ja siitä aiheutuvat
lähiaikojen toimenpiteet.
 Seurakuntien rakennemuutosta pohtineen työryhmän loppuraportti
löytyy Sakastista osoitteesta sakasti.evl.fi.
 Samassa yhteydessä todettiin, että seurakunnalla on todennäköisesti
mahdollisuus antaa loppuraportista kirkkohallitukselle lausunto
30.4.2012 mennessä. Merkittiin tiedoksi kirkkovaltuuston ylimääräinen
kokous ti 24.4. klo 18.00, jossa kirkkovaltuusto voi antaa lausunnon
seurakuntien rakennemuutosta pohtineen työryhmän loppuraportista.
2. Käytiin keskustelua kirkkokonserttien ohjelma- ja lipunmyynnissä. Merkittiin
tiedoksi, että kirkkoherra voi antaa luvan lipunmyyntiin konsertteihin, jolloin
konserttitilana toimiva kirkko vuokrataan tapahtuman järjestäjälle. Kirkoista
peritään voimassa olevan hinnaston mukainen vuokra. Konserttien
ohjelmistojen tulee aina olla kirkkotilaan sopivia.
3. Keskusteltiin liityntäpysäköinnistä Klaukkalan kirkon parkkipaikalla. Asia on
kiinteistöpalvelun johtokunnan esityslistalla seuraavassa kokouksessa, jolloin
johtokunta voi ottaa kantaa asiaan.
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Kokouksen päättäminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 20.1.2012–20.2.2012.
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

