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Kokouksen avaaminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen kello 17.00. Valitaan
pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Ina Kuula ja Aulikki
Markkanen.

Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Ina Kuula ja Aulikki Markkanen.

Päätös:

Kokous avattiin klo 18.12. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ina Kuula ja Aulikki
Markkanen.

KN § 20

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 ti 21.2.2012 ja lähetetty postitse liitteineen ke 22.2.2012.

Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

KN § 21

Työjärjestys

Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Hyväksyttiin työjärjestys seuraavin muutoksin:




lisättiin ilmoitusasioihin papiston virkamääräykset.
uusi § 35 Aulikki Markkasen ehdotuksesta: Rajamäen kirkkopiirin
neuvottelukunnan ehdotukset.
uusi § 36 Markku Jalavan ehdotuksesta: Pysäköinti Klaukkalan kirkon
parkkipaikalla.
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Ilmoitusasioita
1.
2.
3.
4.

Edellisen kokouksen pöytäkirja (LIITE 1).
Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja (LIITE 2).
Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja (LIITE 3).
Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystävyysseurakuntatyön toimikunta
(LIITE 4).

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat 1-4.
Lisättiin ilmoitusasioihin kohta viisi ja merkittiin se tiedoksi.
5. Papiston virkamääräykset. VIII seurakuntapastorin viransijaisuus Rajamäen
kirkkopiirissä on yhä täyttämättä. Viransijaisuus täytetään kirkkoneuvoston
aiemman päätöksen mukaisesti pikimmiten. Kesäpapiksi pyydetään
virkamääräystä pastori Arto Härköselle.

Liitteet:

LIITE 1, Edellisen kokouksen pöytäkirja.
LIITE 2, Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja.
LIITE 3, Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja.
LIITE 4, Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystävyysseurakuntatyön toimikunta.

Sivu 5 / 24

KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 2/2012
KN § 23

28.2.2012

Nurmijärven seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen
tilastot ja toimintakuvaus
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.11.2011 (KN 11/2011, § 204) pyytää
Nurmijärven seurakunnan perheasiain neuvottelukeskukselta tilastot ja
toimintakuvauksen mm. asiakassuhteiden pituuksien ja määrien selvittämiseksi.
Perheneuvonnan perustehtävä on tarjota ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja
perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Perheneuvonta on sielunhoitoa ja
terapiaa, se on kirkon työtä arjen keskellä. Nurmijärven seurakunnan perheasiain
neuvottelukeskuksen toiminnassa tärkeää on oikea-aikainen, laadukas ja kestoltaan
riittävä apu. Perustehtävänsä lisäksi perheasiain neuvottelukeskus konsultoi, tekee
yhteistyötä seurakunnan ja kunnan eri perhetyötä tekevien yksiköiden kanssa,
kirjoittaa kolumneja ja pitää hoidollisia ryhmiä.
Nurmijärvelle perustettiin oma perheasiain neuvottelukeskus vuonna 2010. Keskus
perustettiin seurakunnan ja kunnan yhteistyöllä. Kunta antoi toimitilan ja kustantaa
siivouksen. Seurakunta vastaa työntekijöiden palkoista ja muista toimintakuluista.
Ensimmäiset kaksi toimintavuotta ovat osoittaneet, että keskus on tullut tarpeeseen.
Asiakaskysyntä on suurta. Käynnistysvaiheen keskellä palveluja on vielä v. 2011
marraskuuhun asti ostettu myös lähiseurakuntien neuvottelukeskuksista.
Nurmijärven seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen tavoitteena on ollut
vakauttaa yksikön toiminta osaksi Nurmijärven palvelevia tahoja ja tässä toiminnassa
on onnistuttu. Asiakkaita ohjataan neuvottelukeskukseen kunnan eri tahoilta ja tilastot
kertovat siitä, että asiakkaita on ollut paljon kuluneen toimintavuoden aikana.
Yleisimmät tulosyyt ovat vuorovaikutusongelmat, elämänvaiheisiin liittyvät kriisit ja
erokysymykset.
Käyntikertojen määrä on keskimäärin 6-10 kertaa. Palveluja käyttävät eniten
ruuhkavuosia elävät 30–49 -vuotiaat pienten tai murrosikäisten lasten vanhemmat.
Asiakkaista lähes puolet on miehiä. Neuvottelukeskuksen vahvuus on juuri tässä.
Työntekijät kohtaavat kirkon työntekijöinä ikäluokan, jonka kirkkoon sitoutumisesta
on ilmaistu huolta. Voimavarana on seurakunnan tuki työtä kohtaan ja kirkon
perheneuvonnan vankan historian tuoma tapa pitää huolta työntekijöistä. Myös vahva
ammatillinen koulutus ja jatkuva työnohjaus ovat voimavara. Huolena on kuinka
suureen osaan kysyntää neuvottelukeskus pystyy vastaamaan oikea-aikaisella avulla
kun näyttää siltä, että kysyntä jatkuvasti kasvaa.
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä selvityksen Nurmijärven seurakunnan perheasiain
neuvottelukeskuksen tilanteesta tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin Nurmijärven seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen laatima selvitys
tiedoksi ja todettiin, että:
a) perheasiain neuvottelukeskus on tullut tarpeeseen
b) toiminta tavoittaa erityisesti ikäluokan (30-39v), jota seurakuntien on muuten
vaikea tavoittaa
c) on tärkeää seurata tuloksia miten toiminta tavoittaa ihmisiä
d) on tärkeää seurata miten neuvottelukeskuksen tarjoamien palveluiden kysyntä
kasvaa
Lisäksi päätettiin lähettää päätös tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Liitteet:

LIITE 5, Nurmijärven seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksen tilastot vuodelta
2011.
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Hautojen hoitohinnaston tarkistus
Hautojen hoitohintoja on tarkistettu viimeksi vuonna 2008. Koska hoidon
kustannukset kasvavat tasaisesti, tulisi myös hoitohintoja tarkistaa vuosittain. Nyt
kesähoidon hintoihin on laskettu 2,5 % korotus/vuosi. Hinnastoon on otettu mukaan
siitä puuttunut kesähoito seurakunnan kukilla. Tähän saakka kesähoidon kukat on
laskutettu erikseen. Lähtöhinta 5 ja 10 vuoden sopimuksille on kesähoito seurakunnan
kukilla. Hinnastosta on jätetty pois hoitosopimukset (5 ja 10 v.) ilman kukkia
vähäisen kysynnän vuoksi. Myös hoitoon tulevien hautojen peruskunnostusmaksuja
on tarkistettu ja tältä osin hinnastoa tarkennettu.
Rästiin jääneiden hinnantarkistusten lisäksi hautainhoitorahastossa on suurempana
ongelmana 5 ja 10 vuoden hoitosopimukset, jotka on hinnoiteltu liian alas. Tämä on
johtanut tilanteeseen, jossa määräaikaisten sopimusten pääomasta tehtävät
vuosipoistot eivät vastaa hautojen hoitohintoja. Vanhan hoitohinnaston mukaan
sopimushoitojen yhteen laskettu hinta (vastaava kesähoitohinta x sopimusten määrä)
vuonna 2011 oli yhteensä n. 91.100 € (ka. 74.80 €/sopimus). Jaksotettujen
hoitomaksujen tuottoina vuodelta 2011 on kirjattu n. 66.500 € (ka. 54.60 €/sopimus).
Tämä johtuu siitä, että hoitosopimusten hinnat on laskettu liian pienillä kertoimilla.
Hautainhoitorahaston säännöt (KV 8.6.1995):
”Haudan hoitomaksu määrätään siten, että maksettu pääoma ja sen korot yhteisesti
vastaavat hoitokustannuksia sovitulta ajalta.”
Haudanhoitosopimusten (5 ja 10 v.) maksuja laskettaessa tulisi käyttää kertoimia,
jotka määritetään hautainhoitorahaston korkotuoton ja inflaation vaikutuksen
perusteella. Mitä pidemmästä hoitokaudesta on kysymys, sitä painavammin on
inflaatiotekijä huomioitava.
Kirkkohallituksen laatiman ohjeellisen taulukon mukaan on hoitosopimuksille nyt
määritelty kertoimet, joissa huomioitu korkotuoton ja inflaation ero on 2
prosenttiyksikköä. Tällä perusteella 5 vuoden sopimuksiin sovelletaan kerrointa 5,35
ja 10 vuoden sopimuksiin kerrointa 11,35.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan (LIITE 6) tarkistetun hautojen
hoitohinnaston Nurmijärven seurakunnan hautojen hoitohinnastoksi 1.3.2012 alkaen.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

LIITE 6, Esitys hautojen hoitohinnastoksi 1.3.2012 alkaen.
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Kolme työsuhdetta lapsi- ja perhetyössä
Lastenohjaajat Hanna Otra-aho ja Asta Saaristo sekä lapsi- ja perhetyön
toimistosihteeri Raija Tanskanen ovat irtisanoutuneet 1.9.2012 lähtien siirtyäkseen
eläkkeelle. Aiemmin sovitun mukaisesti Raija Tanskasen työtä lapsi- ja perhetyön
toimistosihteerinä jatkaa lastenohjaaja Taina Rauhala. 1.9.2012 alkaen seurakunnassa
vapautuu kolme lastenohjaajan työsuhdetta.
Lapsi- ja perhetyö koostuu pääosin eri puolilla kuntaa toimivista päivä-, iltapäivä-,
taapero-, ekan vauvan- ja perhekerhoista, sekä kunnan varhaiskasvatuksen puolelle
tehtävistä päiväkotikäynneistä. Lisäksi lastenohjaajat työskentelevät perheleireillä,
erilaisissa perheille suunnatuissa tapahtumista (esim. pääsiäis- ja jouluvaellus) ja
kursseilla sekä perhemessuissa ja kirkkohetkissä. Lapsien ja lapsiperheiden määrä on
pysynyt lähes ennallaan. Lapsi- ja perhetyön mahdollisuudet hoitaa sille kuuluvia
tehtäviä nykyisessä laajuudessaan edellyttää, että vapautuvat kolme lastenohjaajan
työsuhdetta täytetään 1.9.2012 alkaen. Kasvatustyön johtokunta puoltaa yksimielisesti
kolmen lastenohjaajan työsuhteen täyttämistä.
Kasvatustyön johtokunnan yksimielisen näkemyksen mukaan kolme lastenohjaajan
työsuhdetta tulisi laittaa julkiseen avoimeen hakuun. Avoimessa haussa haettaisiin
laaja-alaisia lapsi- ja perhetyön ammattilaisia, jotka ovat yhteistyökykyisiä,
motivoituneita ja kristilliseen arvoihin sitoutuneita. Kaksi työsuhteista olisi vakituisia
lastenohjaajien työsuhteita ja yksi olisi oppisopimuspaikka, joka olisi määräaikainen
ja solmittaisiin oppisopimuksen ajaksi.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää täyttää kolme lastenohjaajan työsuhdetta toistaiseksi 1.9.2012
alkaen siten, että kaksi työsuhteista on vakituisia lastenohjaajien työsuhteita ja yksi on
oppisopimuspaikka, joka on määräaikainen ja solmitaan oppisopimuksen ajaksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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Kehä-IT yhteistyösopimuksen purkaminen ja IT-palveluiden
hankinta 1.5.2012 alkaen
Vuoden 2010 alusta toimintansa aloittaneen 21 seurakuntatalouden yhteisen
tietohallintopalveluita tuottavan Kehä-IT yhteistyöalueen jatkamisen edellytykset on
asetettu jäsenseurakuntien taholta kyseenalaisiksi toiminnassa esiintyneiden lukuisten
ongelmien johdosta. Kehä-IT-aluekeskuksen kustannustaso suhteessa sen toimintaan
ja tuottamiin palveluihin on huomattavasti korkeampi kuin valtaosalla muista
vastaavista evankelis-luterilaisten seurakuntien IT-aluekeskuksista. Täydellisesti
liitettynä palvelin- ja ohjelmistovirtualisoituun Citrix-ympäristöön ja laajan
palvelutoiminnan piirissä on vasta kolme seurakuntataloutta, joista Nurmijärven
seurakunta on yksi. Muita 18 seurakuntataloutta on siirretty osittain Kehä-IT:n
hallinnoimien taloushallinnon ja pankkiohjelmien käyttäjiksi Citrixin kautta ja
HelpDesk palvelua sekä IT-laitteiden hankintapalvelua on tarjottu kaikille. Muiden 18
seurakuntatalouden osalta liittymisaikataulu täydelliseen toimintaan Citrixympäristössä on toiminnan epävarmuustekijöiden vuoksi avoin mutta olisi teknisesti
mahdollista.
Kehä-IT:n johtokunta käsitteli kokouksessaan 23.11.2011 asiaa. Johtokunnan
päätöksenä 23.11.2011 kokouksessa oli jatkaa selvitystyötä Kehä-IT -aluekeskuksen
nykyisen toiminnan rationalisoimisesta ja kustannusten karsimisesta sekä
samanaikaisesti selvittää vaihtoehtoisesti kustannuksia nykyisen toiminnan
lopettamisesta ja jäsenseurakuntien siirtymisestä toisten IT-aluekeskusten asiakkaiksi.
Selvitystyön kestoksi arvioitiin 1-2 kuukautta, jonka jälkeen kysymys toiminnan
jatkamisesta otettiin uuteen käsittelyyn.
Kehä-IT:n johtoryhmän 19.12.2011 kokouksessa käsiteltiin projektipäällikkö Jukka
Revon selvitystä palvelukeskuksen toiminnan jatkamisen edellytyksistä. Revon
selvityksen mukaan toiminnan jatkamiselle nähtiin olevan edellytyksiä mm.
karsimalla tuntuvasti Helpdesk- palvelupakettia, luopumalla Citrix-palvelinalustasta
sekä Expand-verkonkiihdyttimistä.
Toisaalta johtoryhmän kokouksessa tuotiin esille Kehä-IT:n monet ongelmat, mm.
riittämätön osaaminen erityisesti tietohallintojohdossa liittyen tekniseen osaamiseen ja
suunnitteluun. Lisäksi henkilöstön johtaminen, julkishallinnon hallinto- ja
kilpailutusprosessien osaaminen ja toteutus on ollut puutteellista. Johtamisen
ongelmat ovat heijastuneet palvelutoiminnan eri osa-alueilla. Osaamisvajetta on
paikattu ulkopuolisia palveluita hankkimalla. Osa ulkopuolisten kanssa tehdyistä
sopimuksista on ollut Kehä-IT:lle todella kalliita. Vuoden 2011 loppupuolella
osaamisvaje on edelleen pahentunut tiettyjen avainhenkilöiden siirryttyä toisen
työnantajan palvelukseen ja osan määräaikaisista sopimuksista ollessa katkolla
henkilöt eivät ole halunneet jatkaa Kehä-IT:ssä. Kehä-IT on iso palvelukeskus, jossa
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esimiehenä toimivan tietohallintopäällikön osaamistaso; kokemus esimiestehtävistä ja
vaativista tietohallinnon kehityshankkeista on ratkaisevassa asemassa
palvelutoiminnan onnistuneessa rakentamisessa. Kehä-IT -palvelukeskuksen toimintaa
johtaneet tietohallintopäälliköt eivät valitettavasti ole olleet tehtäviensä tasalla.
Kehä-IT johtoryhmän kokouksessa käydyssä keskustelussa todettiin, että vaikka
toiminnan jatkamiselle saattaisi olla edellytyksiä, on hyvin epätodennäköistä, että olisi
mahdollista aikaansaada laadullisesti riittävän tasokas palvelukokonaisuus, jolla olisi
kykyä asiakasseurakuntien IT-sektorin kehittämiseen tulevaisuuden haasteita
vastaavasti ja kustannustehokkaasti. Muiden IT-alueiden asiakkaaksi siirtymisessä
kustannussäästöä merkittävämmäksi hyödyksi nykyisille seurakuntatalouksille
voidaan katsoa toimivien tietohallintopalveluiden ja jatkuvan kehitystyön piiriin
pääseminen.
Kehä-IT:n johtoryhmän yksimielisenä kantana oli esittää Kehä-IT -palvelukeskuksen
toiminnan lopettamista ja 21 seurakuntatalouden yhteistyösopimuksen purkamista.
Johtoryhmä keskitti jatkoselvitykset Kehä-IT:n purkamiseen ja seurakuntien
mahdollisimman sujuvaan siirtämiseen muille IT-alueille. Nykyisen henkilökunnan
kanssa käynnistettiin YT-neuvottelut ja samalla selvitettiin voivatko vastaanottavat
IT-alueet palkata heitä tai onko muita ratkaisuja löydettävissä. Purku- ja
siirtoprosessin kestoksi arvioitiin noin puoli vuotta. Kirkon yhteistoimintasopimuksen
mukaisesti Kehä-IT:n yksikölle on tiedotettu suoraan 19.12.2011 Järvenpään
talousjohtajan toimesta purkuprosessin käynnistämisestä. Kehä-IT:n johtoryhmän
infokirjeessä 6/2011 asia on myös mainittu. Kirkon yhteistoimintasopimuksen 5 § 2
mom. mukainen työnantajan ilmoitus työvoimatilanteesta, toiminnan ja talouden
tilasta sekä kehityksestä kaikille työntekijöille on laitettu seurakunnan Intraan (Jästi)
10.1.2012.
Kehä-IT -yhteistyösopimuksen 6. luvun 4 kohdassa todetaan sopimuksen
purkautumisesta ja taloudellisesta loppuselvityksestä seuraavaa:
”Mikäli enemmän kuin jäsenmäärältään puolet osapuolista tai isäntäseurakunta
haluaa irtisanoa tämän sopimuksen, tulee johtokunnan tehdä taloudellinen
loppuselvitys; selvittää sopimukseen perustuvat varat ja velat sekä laatia varojen
jakoehdotus tai ehdotus velkojen kattamiseksi maksuosuuksien suhteessa.
Ehdotuksesta on hankittava tilintarkastajan lausunto. Kun enemmän kuin
jäsenmäärältään puolet osapuolista on asianmukaisesti hyväksynyt johtokunnan
ehdotuksen, sopimus katsotaan purkautuneeksi. Johtokunnan on suoritettava
selvitystoimet loppuun kolmen kuukauden kuluessa.”
Kehä-IT yhteistyöalueen isäntäseurakuntana Järvenpään seurakunta on ratkaisevassa
asemassa Kehä-IT:n purkamisessa. Järvenpään ratkaisu yhteistyösopimuksen
irtisanomisesta auttaa muita seurakuntia tekemään oman ratkaisunsa. Esitys
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sopimuksen irtisanomisesta perustuu kuitenkin Kehä-IT:n johtoryhmän yksimieliseen
näkemykseen Kehä-IT:n purkamisesta.
Yhteistyösopimuksen irtisanominen ja Kehä-IT -palvelukeskuksen toiminnan
lopettaminen ovat aikataulullisesti kriittisiä kysymyksiä liittyen mm. Kirjurijäsentietojärjestelmän käyttöönottoon seurakunnissa. Käyttöönoton ensimmäinen
vaihe ajoittuu kevääseen 2012 ja toinen vaihe syksyyn 2012. On erittäin tärkeätä, että
Kehä-IT:n asiakkaina toimivat 21 seurakuntataloutta voivat siirtyä muiden ITpalvelukeskusten asiakkaiksi mahdollisimman nopealla aikataululla Kirjurivalmiuksien varmistamiseksi ja IT-tukipalvelukonseptien vakiinnuttamiseksi uusien
yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehä-IT:n seurakuntien Kirjuri-järjestelmään
liittymisestä saatiin johtoryhmän 12.1.2012 kokoukseen kirkkohallituksen suositus,
että kaikki Kehä-IT seurakunnat siirtyisivät Kirjuriin vasta 1.9.2012. Johtoryhmä
suosittaa tätä edelleen kaikille jäsenseurakunnilleen. Hallinnollisesti mahdollisimman
nopea Kehä-IT:n purkaminen ja seurakuntatalouksien siirtyminen muiden ITpalvelukeskusten asiakkaiksi minimoi myös päällekkäisiä IT-kustannuksia.
Jäsenseurakunnille kohdistuu kollektiivisesti katettavia kustannuksia Kehä-IT palvelukeskuksen osalta vuodelle 2012 toiminnan lopettamisesta huolimatta.
Monivuotisiin sopimuksiin perustuvia kustannuseriä ovat mm. Citrix-palvelinalustan
käyttäjälisenssikustannukset, palvelinkustannukset ja Thin client (Wyse) kustannukset.
Lähdettäessä valmistelemaan Kehä-IT:n purkamista ja seurakuntatalouksien
siirtymistä muiden IT-aluekeskusten asiakkaiksi ns. vastaanottavien aluekeskusten
lähtökohtana on ollut, että mikään keskuksista ei ole valmis ottamaan kaikkia 21
Kehä-IT:n seurakuntataloutta omaan järjestelmäänsä, vaan Kehä-IT:n toiminta on
tarkoituksenmukaista purkaa hajautetusti useammalle palvelukeskukselle.
Vastaanottavia IT-keskuksia (isäntäseurakuntia) on riittävästi, jotta kaikkien KehäIT:n alueen seurakuntatalouksien Kirkon tietoturvastrategian mukaiset IT-palvelut
voidaan järjestää. Vastaanottavia IT-keskuksia ovat Espoon, Tampereen, Vantaan,
Lahden, Kouvolan ja Rannikon IT-keskukset. Kehä-IT:n tapaan kaksikielisiä ITkeskuksia ovat Rannikon IT-aluekeskus ja Espoon seurakuntayhtymän
tietohallintoyksikkö. Muut IT-aluekeskukset tarjoavat palveluitaan ainoastaan suomen
kielellä. IT-aluekeskusten ominaisuuksista ja kustannuksista on koottu
vertailutaulukko, joka on liitteenä.
Kehä-IT:n johtoryhmä on 12.1.2012 kokouksessaan hyväksynyt menettelytavan, jossa
suuremmat seurakuntataloudet auttavat pienempiä suuntautumisvaihtoehdon
valinnassa. Länsi-Uusimaalla Lohjan ja Kirkkonummen seurakuntayhtymät ja ItäUudellamaalla Porvoon seurakuntayhtymä ovat valmiita auttamaan pienempiä
seurakuntatalouksia. Keski-Uudellamaalla eli Tuusulan ja Nurmijärven
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rovastikunnissa on talousjohtajien kesken ollut kaksi yhteisneuvottelua
suuntautumiskysymyksen käsittelemiseksi, joista viimeisin 31.1.2012.
Nurmijärven seurakunta on käynyt neuvotteluja Vantaan seurakuntayhtymän kanssa
IT-palveluiden hankkimiseksi. Neuvottelut Vantaan seurakuntayhtymän kanssa
päädyttiin aloittamaan Kehä-IT:n projektipäällikkö Jukka Revon laatiman selvityksen
pohjalta. IT-palveluiden hankkimista valmistelemaan perustettiin työryhmä, johon
ovat kuuluneet vt. hallintopäällikkö Sami Ojala, ICT-sihteeri Irina Vähäkainu ja
luottamushenkilö, kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston varajäsen Marjo Jaspa.
Vantaan seurakuntayhtymän tarjoamat IT-palvelut ovat kokonaisuutta tarkasteltaessa
edullisimmat. Syitä tähän on useita. Oleellisimmat erot muihin palveluntarjoajiin
syntyvät ulkoisten palveluiden kriittisestä käytöstä sekä mahdollisuuksien mukaan
käytettävistä ilmaisista avoimen lähdekoodin (open source) ratkaisuista. Vantaan
seurakuntayhtymän IT-palvelut ovat monilta osin yhteensopivat Nurmijärven
seurakunnan nykyisten palveluiden kanssa. Tämä tuo mittavia säästöjä
siirtymävaiheen kustannuksissa muun muassa verkko-operaattorin ja työasemien
hankintojen osalta. Lisäksi Vantaan seurakuntayhtymän tarjoamien IT-palveluiden
etuja ovat lähtökohtaisesti joustava ja asiakaslähtöinen yhteistyö sekä maantieteellinen
sijainti lähellä Nurmijärveä. Tarkempi selvitys Vantaan tarjoamista palveluista ja
niistä aiheutuvista kustannuksista tuodaan kokoukseen.
Työryhmä on päätynyt siihen, että Nurmijärven seurakunnan kannalta sekä
toiminnallisessa että taloudellisessa mielessä tarkoituksenmukaisinta on solmia
yhteistyösopimus IT-palveluiden hankkimiseksi Vantaan seurakuntayhtymän kanssa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se purkaa Kehä-IT:n
johtokunnan ehdotuksen mukaisesti Kehä-IT:n yhteistyösopimuksen; sekä merkitsee
tiedoksi, että Kehä-IT:n palvelukeskus lopettaa toimintansa 30.6.2012.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Nurmijärven seurakunta
solmii yhteistyösopimuksen Vantaan seurakuntayhtymän kanssa IT-palveluiden
hankkimiseksi 1.5.2012 alkaen.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Sivu 13 / 24

KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 2/2012
KN § 27

28.2.2012

Kolehtisuunnitelma huhti-kesäkuulle 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 7) olevan kolehtisuunnitelman
huhti-kesäkuulle 2012.
Päätös:

Esityksen mukaan.
Korjattiin 15.4. kolehtikohteen sanamuoto muotoon ”Karjalaseuran hengellisen
toiminnan tukemiseen.”

Liitteet:

LIITE 7, kolehtisuunnitelma huhti-kesäkuulle 2012.

Sivu 14 / 24

KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 2/2012
KN § 28

28.2.2012

Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönotto Nurmijärven
seurakunnassa
Kirkkohallituksen täysistunto päätti 22.11.2011 pitämässään kokouksessa, että kirkon
keskitetty jäsentietojärjestelmä Kirjuri otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2012
aikana. Käyttöönotto tapahtuu hankkeen johtoryhmän hyväksymän
käyttöönottosuunnitelman mukaisesti.
Kirjuri-järjestelmässä kaikkien Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien jäsenten
tiedot ovat yhteisessä tietokannassa. Teknisesti Kirjuri koostuu kahdesta eri osasta,
Data- ja Digi-sovelluksesta. Data-sovellus käsittelee varsinaisia jäsentietoja. Digisovellus hallinnoi digitoituja kirkonkirjoja ja perhelehtiä sekä järjestelmään
skannattuja dokumentteja.
Seurakunnat ottavat järjestelmän käyttöön kahdessa jaksossa. Ensimmäinen
käyttöönottojakso on 1.5.–31.8.2012 ja toinen 1.9.–31.12.2012. Näitä jaksoja edeltää
1.3.–30.4.2012 tapahtuva pilotointijakso. Pilotointiin osallistuvat kirkkohallituksen
erikseen nimeämät seurakunnat ja keskusrekisterit.
Kirkkohallitus edellyttää, että ne seurakunnat, jotka ottavat Kirjurin pääasialliseksi
jäsentietojärjestelmäksi toisessa käyttöönotto-jaksossa, tekevät siitä erillisen
päätöksen perusteluineen. Päätös on toimitettava kirkkohallitukseen 29.2.2012
mennessä.
Nurmijärven seurakunnassa Kirjuri-jäsentietojärjestelmä on tarkoituksenmukaista
ottaa käyttöön vasta toisella käyttöönottojaksolla. Kirkkohallitus ja Kehä-IT:n
johtoryhmä ovat suositelleet tätä kaikille Kehä-IT:n seurakunnille. Kirkkohallituksen
ja Kehä-IT:n johtoryhmän suositus on Kehä-IT:n ja sen myötä Nurmijärven
seurakunnan IT-palveluiden tilanteen johdosta perusteltua. Nurmijärvi on käynyt
keskusteluja IT-palveluiden hankkimiseksi Vantaan seurakuntayhtymältä, joka on
myös siirtymässä Kirjuriin 1.9.2012 alkavan toisen käyttöönottojakson aikana.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönoton
Nurmijärven seurakunnassa toisessa 1.9.2012 alkavassa käyttöönottojaksossa
esittelytekstissä esitetyin perustein ja lähettää päätöksen perusteluineen tiedoksi
kirkkohallitukselle.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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Palaute kirkkohallitukselle seurakuntien
rakennemuutosprosessin loppuraportista
Kirkkohallituksessa vuosina 2008–2011 toiminut seurakuntien rakennemuutoksen
ohjausryhmä on päättänyt työnsä ja julkaissut loppuraporttinsa. Raportista annetaan
palautemahdollisuus seurakunnille, seurakuntayhtymille, hiippakuntavaltuustoille,
tuomiokapituleille ja Kirkon työmarkkinalaitokselle.
Kirkkohallitus asetti 26.3.2008 seurakuntien rakennemuutosprosessia varten
ohjausryhmän, jonka tehtävänä oli koota muutosprosessin kehityslinjat ja tehdä niistä
johtopäätökset, tukea muutosprosessia kirkon eri tasoilla sekä suunnitella ja ohjeistaa
muutosprosessia koskevaa viestintää. Lähtökohtana työskentelylle ovat olleet kirkon
strategian tavoitteet: kirkon jäsenyyden vahvistaminen, seurakuntayhteisöjen
tukeminen ja niiden itsekannattavuuden lisääminen.
Ohjausryhmän loppuraportti julkaistiin 12.1.2012. Sen mukaan kirkon paikallistason
rakenteita haastavat monet seikat, kuten yleinen talouskehitys, kirkon jäsenmäärän
kehitys ja nykyisessä hallitusohjelmassa oleva tavoite kuntarakenteiden
uudistamisesta tämän hallituskauden aikana.
Ohjausryhmä on loppuraportissaan katsonut, että kirkon paikallistason rakenteita on
syytä kehittää, jotta kirkon ja seurakuntien perustehtävän toteuttaminen turvataan.
Raportissa tuodaan esille kolme vaihtoehtoa:
1. Seurakunnat seuraavat edelleen kuntien kehitystä.
2. Kirkon rakennetta kehitetään uuden, raportissa luonnostellun rovastikuntarakennemallin mukaisesti.
3. Kirkon rakennetta kehitetään uuden, raportissa luonnostellun hiippakuntarakennemallin mukaisesti.
Ohjausryhmä suosittaa rakenteiden kehittämistä rovastikunta-rakennemallin
mukaisesti.
Palautetta pyydetään kirkon paikallistason kehittämistarpeista ja siinä huomioon
otettavista näkökulmista sekä loppuraportissa esitetyistä kehittämismalleista.
Palautteessa tulisi erityisesti ottaa kantaa siihen, mikä esitetyistä malleista olisi paras
mahdollinen jatkokehityksen pohjaksi. Lisäksi palautteessa toivotaan otettavan kantaa
seurakunnan kriteereihin eli siihen, mitkä asiat kirkon toiminnallisen perusyksikön
tulisi kyetä hoitamaan ja mistä tulisi vastaavasti päättää laajemman alueen puitteissa.
Myös muutosprosessin tukemisesta ja uudistuksessa käytettävistä termeistä pyydetään
kannanottoa. Palaute tulee antaa sähköisesti 30.4.2012 mennessä. Loppuraportti on
julkaistu osoitteessa sakasti.evl.fi/rakennemuutos.
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää käydä asiasta yleiskeskustelun.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää antaa palautteen valmistelemisen seurakunnan
tulevaisuustyöryhmän tehtäväksi. Työryhmän tehtävänä on käydyn yleiskeskustelun
pohjalta valmistella palaute kirkkoneuvoston käsiteltäväksi 10.4.2012 mennessä.
Päätös:

Esityksen mukaan.
Yleiskeskustelusta laadittiin liitteenä (LIITE 10) oleva keskustelumuistio palautetta
valmistelevan työryhmän käyttöön ja huomioon otettavaksi.

Liitteet:

LIITE 8, Seurakuntien rakennemuutosprosessin ohjausryhmän loppuraportti (Liite on
toimitettu osalle kirkkoneuvoston jäsenistä 13.2.2012 kirkkovaltuuston kokouksen
yhteydessä. Kokouksessa poissaolleille raportti toimitetaan tämän esityslistan
mukana).
LIITE 10, keskustelumuistio.
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Suomen lähetysseuran hallituksen jäsenten ehdokasasettelu
Nurmijärven seurakunta on Suomen Lähetysseura ry:n jäsen. Suomen Lähetysseura
ry:n hallituksen erovuoroisten jäsenten vaalit toimitetaan 9.6.2012 Haminassa
pidettävässä vuosikokouksessa. Lähetysseuran jäsenillä on mahdollisuus asettaa
ennakkoon ehdokkaita näihin vaaleihin.
Ehdokasasettelun käytännön toteutuksesta vastaa hiippakuntien edustajista koostuva
vaalitoimikunta vaalijärjestyksen mukaisesti. Toimikunnan tehtävänä on tehdä esitys
vuoden 2012 vuosikokoukselle siinä valittavista hallituksen jäsenistä. Jos esitys saa
enemmistön kannatuksen, se tulee kokouksen päätökseksi ja asian käsittely päättyy.
Muussa tapauksessa toimitetaan vaalit suljetuin lipuin, ellei muusta päätetä.
Ehdokkaina ovat tällöin kaikki ne, joita on asetetussa määräajassa ehdotettu, sekä
muut kokouksessa ehdolle asetettavat henkilöt. Hallituksen jäsenten valintaa ja
tehtäviä koskevat määräykset ovat Lähetysseuran sääntöjen 5, 6 ja 11 §:issä.
Vuosikokous on Suomen Lähetysseuran ylin päättävä elin, jossa seuran jäsenillä on
mahdollisuus käyttää päätösvaltaa. Ehdokasasettelua valmisteleva vaalitoimikunta on
pyytänyt Lähetysseuran jäseniä asettamaan ehdokkaita erovuoroisten hallituksen
jäsenten vaalia varten. Kukin jäsen voi asettaa useita ehdokkaita. Lähetysseuran
hallituksessa jatkaa tulevalla kaudella Espoon hiippakunnasta Järvenpään seurakunnan
lähetyssihteeri Minna Lairi.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Nurmijärven seurakunta ei aseta ehdokkaita Suomen
Lähetysseura ry:n hallituksen erovuoroisten jäsenten vaaleihin.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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Hautainhoitorahaston omistamien asunto-osakkeiden
tasearvojen tarkistaminen
Tilintarkastajat ovat antamassaan tarkastuskertomuksessa todenneet, että
Hautainhoitorahaston alijäämäisyyttä koskevasta liitetiedosta ilmenee, että rahaston
alikatteisuus on 110 225 euroa.
Alikatteisuus on merkittävä, joten seurakunnan hallinnossa on selvitettävä, miten
seurakunta pystyy rahoittamaan hoitosopimusten tuoman hoitovelvoitteen.
Hautainhoitorahasto omistaa kaksi huoneistoa: As Oy Venlankoti 72 m2, jonka
tasearvo on 18 619,15 euroa ja As Oy Kotikulma 56 m2, jonka tasearvo on 18 914,19
euroa. Asunto-osakkeet on arvostettu taseessa hankinta-hintaan ja ovat tällä hetkellä
reilusti alle todellisen käyvän arvon.
Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Timo Ojamäen antaman arvion mukaan As Oy
Venlankodissa sijaitsevan huoneiston arvo on 130 000 euroa ja As Oy Kotikulmassa
sijaitsevan huoneiston 80 000 euroa.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää korottaa hautainhoitorahaston asunto-osakkeiden
kirjanpitoarvot vastaamaan tämän hetken käypiä arvoja Kiinteistömaailman antaman
arvion mukaisiksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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Nurmijärven Kirkkoveljet – pankkitilin lopettaminen ja tilillä
olevien varojen käytöstä päättäminen
Piirikappalainen Hannu Salorannan mukaan Kirkkoveljet on Åke Launialan toimesta
syntynyt alun perin seurakuntalaismiesten sivistämiskerho lähinnä jumaluusopillisista
asioista. Myöhemmässä vaiheessa, kun ikääntyneet veljet harvenivat, niin sisaret
tulivat mukaan.
Saloranta sai Kirkkoveljien vetämistehtävän Launialan perintönä tultuaan
Nurmijärven seurakunnan palvelukseen. Kirkkoveljet ja -sisaret toimivat aktiivisesti
1990 –luvun puoleen väliin saakka, jolloin tuolle yhteisölle ei ollut enää
jatkoedellytyksiä. Rahojen käytöstä oli aikanaan puhetta Kari Launialan, Åken pojan
kanssa, mutta hänellä ei ollut mitään erityistoivetta jäljelle jääneiden rahojen käytön
osalta.
Edesmennyt Aune Suominen oli koko Salorannan kauden ajan tuon joukon
rahastonhoitaja. Rahoja kerättiin onnittelukukkia ja adresseja varten. Hannu
Salorannan suositus on, että kirkkoneuvosto päättäisi jäljelle jääneiden rahojen
käytöstä johonkin hyvään tarkoitukseen.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää lakkauttaa Nurmijärven Kirkkoveljet Nordeassa olevan
pankkitilin FI27 24251800014848 ja lahjoittaa tilillä olevat varat 546,24 euroa
kuluvan vuoden yhteisvastuukeräykselle.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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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 oli kokous 13.2.2012. Kokouksen
pöytäkirja on liitteenä (LIITE 9).

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää käydä läpi kirkkovaltuuston pöytäkirjan 1/2012 sekä todeta
päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

LIITE 9, Kirkkovaltuuston pöytäkirja 1/2012.
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Rajamäen kirkkopiirin neuvottelukunnan ehdotukset
Rajamäen kirkkopiirin neuvottelukunta on tehnyt ehdotuksen kirkkoneuvostolle, että
pastori Anni Pesonen saisi jatkaa Rajamäessä hyvin aloittamaansa työtä. Käytännössä
tämä tarkoittaisi sitä, että virka, johon hänet Klaukkalan kirkkopiiriin valittiin,
siirrettäisiin Rajamäen kirkkopiiriin. Samalla Rajamäen kirkkopiiristä siirrettäisiin
seurakuntapastorin virka Klaukkalaan.
Lisäksi neuvottelukunta on tehnyt ehdotuksen kirkkoneuvostolle, että se lisäisi
Rajamäkeen diakoniatyön työvoimaa. Kyseeseen tulisi mahdollinen virkojen
puolittaminen, esim. kirkonkylällä ja Rajamäessä yhden kokoaikaisen työntekijän
lisäksi puolikkaat. Tällä hetkellä Rajamäen kirkkopiirissä on yksi diakoniatyöntekijä.
Hänellä on myös koko seurakuntaa koskevia tehtäviä kuten Yhteisvastuukeräyksen
organisointi sekä omaishoitajat. Työvoiman tarvetta katsottaessa ei Rajamäen
kirkkopiirin neuvottelukunnan mielestä katsoa pelkästään piirien asukaslukuja vaan
myös työntekijöiden määrää/piiri.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä Rajamäen kirkkopiirin neuvottelukunnan ehdotukset
tiedoksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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Pysäköinti Klaukkalan kirkon parkkipaikalla
Klaukkalan kirkon parkkipaikalla on aluepysäköintikieltomerkki. Merkissä on
lisäkilpi ”ei koske kiinteistössä asioivia”. Tällä on haluttu estää käyttämästä aluetta
romuautojen, autokaupan sekä kuorma-autojen pitopaikkana.
Nurmijärven seurakunnalta on tiedusteltu mahdollisuutta käyttää Klaukkalan kirkon
parkkipaikkaa liityntäpysäköintipaikkana. Kiinteistöpalvelun johtokunta päätti
kokouksessaan 24.1.2012 (Kokous 1/2012, § 5), että lupia pysäköintiin ei anneta,
mutta alaparkissa olevia pysäköityjä autoja ei erikseen valvota ellei pysäköinti vaikuta
pitkäaikaiselta tai pysäköinnistä aiheudu muuta haittaa.
Kiinteistöpalvelun johtokunnan kannasta poiketen on kuitenkin
tarkoituksenmukaisinta poistaa Klaukkalan kirkon parkkipaikan
pysäköintikieltomerkki. Alueen käyttämistä romuautojen, autokaupan sekä kuormaautojen pitopaikkana voidaan valvoa ilman pysäköintikieltoa ja tarvittaessa puuttua
siihen.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Klaukkalan kirkon parkkipaikan pysäköintikieltomerkki
poistetaan.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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Kokouksen päättäminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.41.
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 1.3.–1.4.2012.
ma – to kello 9-16 ja pe kello 9-14

Ari Tuhkanen
kirkkoherra, puheenjohtaja

Sami Ojala
kokouksen sihteeri

Ina Kuula
pöytäkirjan tarkastaja

Aulikki Markkanen
pöytäkirjan tarkastaja

