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Kokouksen osallistujat
Jäsenet:

Muut:

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

(poissa § 55)
(puheenjohtaja § 55)

(poissa pykälät 43–44)
(poistui §:n 53 aikana)

Korhonen Virpi, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
(poissa)
Schildt Markku, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja (poissa)
Hyvärinen Tuomo, talousjohtaja, esittelijä
Ojala Sami, kokouksen sihteeri
Konttinen Tero, johtava diakoni

(läsnä §:n 47 ajan)
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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:

Esitys hyväksyttiin.

KN § 44

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 edellisissä
kokouksissa. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu kokouksen osanottajille ke
11.4.2012 sähköpostitse ja toimitettu kirkkoneuvoston varsinaisille jäsenille liitteineen
samana päivänä sekä lähetetty varajäsenille postitse samana päivänä.

Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KN § 45

Työjärjestys

Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Lisättiin ilmoitusasioihin kohta viisi ”papiston virkajärjestelyt” sekä esityslistaan
seuraava pykälä:
 § 60 Rippikoulutyön työalavastaavan valinta 1.5.–31.10.2012 väliseksi ajaksi
Lisäksi sovittiin, että varapuheenjohtaja johtaa puhetta pykälää 55 käsiteltäessä.

Sivu 4 / 23

KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 4/2012
KN § 46

17.4.2012

Ilmoitusasioita
1.
2.
3.
4.
5.

Edellisten kokousten pöytäkirjat (LIITE 1).
Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja (LIITE 2).
Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja (LIITE 3).
Julistus- ja palvelutyön johtokunnan pöytäkirja (LIITE 4).
Papiston virkajärjestelyt. Tällä hetkellä seurakuntapastori Riitta-Leena Sihvolan
sijaisena toimii Pertti Harju 30.4. saakka, jonka jälkeen sijaiseksi tulee 1.5. alkaen
Camilla Sundell. Kesäpapiksi on tulossa kahdeksi kuukaudeksi (kesä- ja elokuu)
Arto Härkönen. Markus Asunta on aloittanut seurakuntapastorina 1.4.2012.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 1, Edellisen kokouksen pöytäkirja.
LIITE 2, Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja.
LIITE 3, Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja.
LIITE 4, Julistus- ja palvelutyön johtokunnan pöytäkirja.
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Diakonian avustustoiminnan periaatteet
Edellisen kerran diakoniatyön avustusperiaatteet ovat olleet esillä silloisessa
diakoniatyön johtokunnassa 25.1.2005. Tuolloin mallia ja tekstiä hiottiin tutustuen
muiden pääkaupunkiseudun seurakuntien avustusperiaatteisiin. Seitsemässä vuodessa
taloudellinen avustaminen on lisääntynyt seurakunnissa. Myös yksittäiset
avustussummat ovat jonkin verran nousseet. Tämän vuoksi diakoniatyöntekijät ovat
päivittäneet avustusperiaatteita keskusteltuaan mm. Nurmijärven kunnan
aikuissosiaalityöntekijöiden ja lähiseurakuntien johtavien diakonian viranhaltijoiden
kanssa. Diakoniatyöntekijät ovat tuoneet periaatteet julistus- ja palvelutyön
johtokuntaan keskusteluun 28.2.2012. Tuossa kokouksessa johtokunta päätti esittää
periaatteita kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä (LIITE 5) olevat diakonian
avustustoiminnan periaatteet.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Ennen keskustelua ja päätöksentekoa seurakunnan johtava diakoni Tero Konttinen
esitteli diakonian avustustoiminnan periaatteet.

Liitteet:

LIITE 5, diakonian avustustoiminnan periaatteet.
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Talousarvion toteutuminen 30.3.2012
Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle,
kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille koko seurakunnan ja tehtäväalueiden
toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja
menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle.
Myös talousarviovuoden aikana raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisesta ja taloudesta.
Toteutumaprosentit antavat tiedon toimintatuottojen ja – kulujen toteutumisesta
toteutuneelta ajalta, mutta myös suuntaa antavan tiedon koko toteutumakaudelta.
Liitteenä tuloslaskelma (ulk.) 30.3.2012 sekä verotulojen kertymäraportti 26.3.2012.
Vuoden ensimmäisen neljänneksen toteuma tuloslaskelmassa osoittaa, että
toimintatuottojen toteutuma on 18,2 % ja toimintakulujen 19,3 %, jolloin
toimintakatteen toteutumaksi muodostuu 19,4 %.
Kirkollisverotuloja on kertynyt n. 2,5 milj. euroa, joka on budjetoidusta 30,9 %.
Kertymä on edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 5,45 % enemmän.
Osuus yhteisöveron tuotosta on laskenut ja kertymä on n. 123 000 euroa eli 22,1 %
budjetoidusta. Verrattaessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan vähennystä on
enää -2,19 %, kun se tammikuussa oli n. -29 %.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä talouden raportin tiedoksi ja todeta, että tämän hetken
toteutumalukemat eivät anna aihetta välittömiin erityistoimenpiteisiin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 6, tuloslaskelma.
LIITE 7, verotulojen kertymäraportti 26.3.2012.
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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 esittää kirkkovaltuustolle, että se antaa kirkkohallitukselle
liitteenä (LIITE 8) olevan palautteen seurakuntien rakennemuutosprosessin
loppuraportista.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 8, palaute seurakuntien rakennemuutosprosessin loppuraportista.
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Nurmijärven seurakuntakeskuksen saneerauksen ja
perusparannuksen kilpailutus
Nurmijärven seurakunta on pyytänyt tarjouspyynnöt kirkonkylän
seurakuntakeskuksen saneerauksesta ja perusparannuksesta. Tarjouspyyntö on ollut
Hilmassa (julkiset hankinnat) ja lisäksi on pyydetty suoraan kahdeksalta yritykseltä
tarjoukset. Tarjoukset on pyydetty jättämään 29.2.2012 mennessä. Liitteenä on
tarjousten avauspöytäkirja (LIITE 9), josta ilmenevät tarjotut urakkahinnat.
Edullisimman tarjouksen on tehnyt NHK Rakennus Oy, joka on tarjonnut urakkaa
hintaan 466 000 € + alv 23 % (= 573 180 €). Talousarviossa vuodelle 2012 on
Nurmijärven seurakuntakeskuksen saneeraukseen ja perusparannukseen varattu 592
000 €. Urakkatarjouksen 466 000 € lisäksi tulee loput suunnittelukuluista sekä noin 10
% lisä urakan mahdollisista muutos- ja lisätöistä sekä rakennuttajakustannuksista.
Urakkasumma ylittynee ja tarvitaan loppurahoitus suunnittelijoiden töistä ja lisäksi +
10 % mahdollisille lisä- ja muutostöille.
Kiinteistöpalvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy NHK
Rakennus Oy:n suorittamaan kirkonkylän seurakuntakeskuksen saneerauksen ja
perusparannuksen hintaan 466 000 € (+ alv 23 %) sekä myöntää lisärahoituksen lisäja muutostöille 50.000 € (+ alv 23 %).

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä NHK Rakennus Oy:n suorittamaan kirkonkylän
seurakuntakeskuksen saneerauksen ja perusparannuksen hintaan 466 000 € (+ alv 23
%) sekä myöntää lisärahoituksen lisä- ja muutostöille 50.000 € (+ alv 23 %).

Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle
lisämäärärahan myöntämistä.

Liitteet:

LIITE 9, tarjousten avauspöytäkirja.
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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 ehdotettiin
tehtäväksi selvitys, jossa tutkitaan mahdollisuutta kouluyhteistyöhön kaikkien kunnan
koulujen kolmansien luokkien kanssa.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 17.1.2012 (KN 1/2012, § 9) lähettää
valtuustoaloitteen Kasvatustyön johtokunnan valmisteltavaksi. Kasvatustyön
johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 9.2.2012 (Kasvatustyön johtokunta 1/2012, §
9) ja päätti perustaa työryhmän asiaa valmistelemaan. Työryhmään Kasvatustyön
johtokunta nimesi seuraavat henkilöt: Tiina Huhtanen kokoonkutsujana, Arto Kantola,
Maritta Kopsala, Markku Pispala, Mikko Peltokorpi, Johanna Mikkola, Kirsi Marila ja
Sirpa Rantala.
Työryhmä päätyi työskentelynsä päätteeksi seuraavanlaiseen projektisuunnitelmaan,
jonka myötä kouluyhteistyötä syvennetään vuodesta 2013 alkaen:
Kotikirkko tutuksi –projektin ajatuksena on, että kolmasluokkalaiset pääsisivät
tutustumaan kukin omaan koti/lähikirkkoonsa keväällä 2013. Kotikirkkoon
tutustuminen tapahtuisi Kirkko viidellä aistilla –kirjan soveltavan käytön myötä. Yksi
tutustumiskäynti kestäisi 45 minuuttia, eli yhden oppitunnin ajan. Esittelyyn
osallistuisi monipuolisesti seurakunnan työntekijöitä, kuten pappi, kanttori, suntio ja
lastenohjaaja. Jokaiseen esittelyyn tarvittaisiin 5 työntekijää, koska koululuokka
jaetaan pienempiin ryhmiin ja nämä pienryhmät kiertävät kirkossa 5 erilaista
opastettua pistettä (haju, maku, tunto, kuulo, näkö). Pisteiden tarkempi sisältö
mietitään siinä vaiheessa, kun projektia lähdetään toteuttamaan. Työryhmän mukaan
ajatuksena olisi, että kunkin kirkon esittelyyn osallistuisivat ko. kirkkopiirin
työntekijät. Työryhmän näkemyksen mukaan koko seurakunnan tasolla tehtävään olisi
hyvä sitouttaa kevään 2013 aikana kaksi työntekijää projektin toteuttamisen
vaatimaksi ajaksi. Seurakunta tarjoaisi kyydit tutustumaan tuleville luokille samaan
tapaan kuin pääsiäisvaelluksessa.
Työryhmä päätti, että kotikirkko tutuksi –projektia lähdetään toteuttamaan keväällä
2013. Työryhmä päätti, että paras tapa toteuttaa projekti on kahden viikon
intensiivisellä jaksolla (viikot 15 ja 16). Näihin viikkoihin päädyttiin, koska ne ovat
pääsiäisen jälkeen, mutta ennen kuin koulujen mahdolliset kevätretket alkavat. Tätä
varten koulutyön toimintasuunnitelmaan tullaan lisäämään projekti ja sen tarkoitus,
sekä koulutyön budjettiin tullaan lisäämään varat tämän toteuttamista varten. Koska
projekti on kustannuksiltaan lähinnä kyytien takia samaa luokkaa kuin
pääsiäisvaellus, koulutyön budjettia tulee nostaa vuodelle 2013. Waraukseen on tehty
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tilavaraukset kirkkojen (Nurmijärvi, Rajamäki, Klaukkala) osalta projektin
toteuttamista varten.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää lähettää asian kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunnan jäsenvaihdokset
Nurmijärven seurakunnan perheneuvonnan toimikunnan toimintasäännön 3 pykälän
mukaan ”Kirkkoneuvosto valitsee tai kutsuu perheneuvonnan toimikuntaan
toimikaudekseen viisi jäsentä. Jäsenten tulee omata perheneuvontatyötä hyödyttävää
asiantuntemusta. Yhden jäsenistä tulee edustaa Nurmijärven kunnan
perheneuvontatyötä”.
Perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunnan jäsen Niko Lahnuskari jättää
toimikunnan jäsenyyden työpaikan vaihdon vuoksi. Vs. johtava perheneuvoja
Kristiina Silander on valmistellut toimikunnan jäsenvaihdoksia ja ehdottaa Niko
Lahnuskarin tilalle sosiaalityöntekijä Pirjo Jokista lastensuojelun edustajaksi.
Aiemmin eroilmoituksen tehneen jäsenen Sari Eleniuksen tilalle ehdotetaan
lastenvalvoja Arto Summasta.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä Nurmijärven seurakunnan perheasian
neuvottelukeskuksen toimikunnan uusiksi jäseniksi sosiaalityöntekijä Pirjo Jokisen
lastensuojelun edustajaksi sekä lastenvalvoja Arto Summasen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Rajamäen kirkkotontin osto
Nurmijärven seurakunta on ollut vuokralaisena Rajamäen kirkon tontilla.
Vuokranantajana on toiminut Altia Oyj. Altia Oyj:n edustajan kanssa käytyjen
keskustelujen jälkeen todettiin, että Altia on halukas myymään tontin seurakunnalle ja
pyysi seurakuntaa tekemään ostotarjouksen tontista. Tontin pinta-ala on 2,227
hehtaaria.
Kiinteistöpalvelun johtokunta päätti 17.10.2011 pidetyssä kokouksessa, että Altia
Oyj:lle tarjotaan tontista viisi (5) euroa per neliö. Talousarvioon varattiin kirkon maaalueen hankintaa varten 120 000 € vuodelle 2012. Seurakunta pyysi OPKiinteistökeskukselta arvion kirkkotontista. OP-Kiinteistökeskus arvioi kirkkotontin
markkina-arvoksi 110 000 €. Altia Oyj on 26.1.2012 pidetyssä hallituksen
kokouksessaan hyväksynyt seurakunnan tekemän tarjouksen 111 350 € ja
kauppakirjasta on laadittu luonnos. Kauppakirja allekirjoitettiin 13.3.2012.
Kiinteistöpalvelun johtokunta hyväksyi kokouksessaan 14.3.2012, että seurakunta
ostaa Altia Oyj:ltä Rajamäen Kirkkotontin hintaan
satayksitoistatuhattakolmesataaviisikymmentätuhatta (111 350) euroa ja esittää
kirkkoneuvostolle, että se hyväksyy kyseisen kaupan ja siitä tehdyn kauppakirjan.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Altia Oyj:n ja
Nurmijärven seurakunnan välisen Kirkkotontin kaupan hintaan
satayksitoistatuhattakolmesataaviisikymmentä (111 350) euroa.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Tilinpäätös vuodelta 2011
Talouskasvu hidastuu Suomessa nopeasti. Joulukuun 2011 suhdanne-ennusteessa
arvioidaan suomen talouden kasvavan aikaisemmin arvioitua hitaammin, noin ½ %
vuonna 2012. Ennusteeseen sisältyy riskejä molempiin suuntiin, joskin negatiiviset
riskit hallitsevat näkymiä. Julkisen talouden alijäämän arvioidaan vuonna 2011 olleen
1 % ja valtiontalouden lähes 4 % suhteessa kokonaistuotantoon. Joulukuun suhdanneennusteessa julkisen talouden alijäämän arvioidaan syvenevän 1,4 % suhteessa
kokonaistuotantoon vuonna 2012. Todetaan valtionvarainministeriön
budjettikatsauksessa 2012.
Vuoden 2011 osalta ei ole vielä tilastotietoa seurakuntien taloudesta, mutta suurta
parannusta tuskin taloustilanteessa on tapahtunut. Vuonna 2010 oli negatiivinen
vuosikate ja tilikauden tulos ongelma suurelle joukolle seurakuntia. Samalla kun
seurakuntalaisten lukumäärä on vähentynyt, on myös veronmaksukyky heikentynyt.
Vain suurimmat seurakuntataloudet ovat onnistuneet pitämään taloutensa
ylijäämäisenä.
Seurakuntamme taloustilanne on pysynyt hyvällä tasolla. Talousarvio toteutui
kokonaisuutena suunnitellusti. Verotulojen kasvu oli ennakoitua parempi ja paransi
seurakunnan rahoituksellista asemaa. Rahoitusvarallisuus/jäsen -tunnusluku parani
edellisestä vuodesta ja on nyt 53 euroa/jäsen (23 e). Vuosikate riitti hyvin kattamaan
poistot ja lainan hoitokulut.
Tilikauden tulos osoittaa 420 561,23 euron ylijäämää.
Tasekirja vuodelta 2011 liitteenä.
Tilintarkastajat suorittavat lopputarkastuksen 12.–13.4.2012 ja antavat erillisen
tilintarkastuskertomuksen, joka jaetaan kokouksessa.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon
kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja 9 luvun 6 §:ssä tarkoitettu toimintakertomus. Samassa
yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden
tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätös on laadittava tilikautta
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat
päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija.
Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston
on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kirkkovaltuustolle, jonka on
päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun
mennessä.
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Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää vuoden 2011 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi sekä tilikauden ylijäämän siirrettäväksi taseen
edellisten tilikausien ylijäämätilille. Kirkkoneuvosto esittää edelleen
kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2011 tiedoksi,
vahvistaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset vuodelta 2011, sekä
päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2011.

Talousjohtajan muutettu esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää vuoden 2011 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi sekä tilikauden ylijäämän siirrettäväksi taseen
edellisten tilikausien ylijäämätilille.
Päätös:

Hyväksyttiin talousjohtajan muutettu päätösesitys.

Liitteet:

LIITE 10, tasekirja ja toimintakertomus vuodelta 2011.
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Espoon hiippakunnan piispan asettama kirkkoherran ulkomaan
virkamatka
Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma on kutsunut hiippakunnan seurakuntien
kirkkoherrat spiritualiteettiseminaariin Skotlannin Edinburghiin 25.–29.4.2012.
Matkan hinta on yhteensä 592 € (sis. matkat, majoituksen, ruokailut ja kuljetukset)
sekä ulkomaan päivärahat 75 € / pvä. Matkan järjestäjänä toimii Espoon hiippakunnan
tuomiokapituli piispan johdolla. Matkasta aiheutuvista kuluista vastaavat seurakunnat.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää lähettää kirkkoherra Ari Tuhkasen edustajakseen Espoon
hiippakunnan järjestämään spiritualiteettiseminaariin Skotlannin Edinburghiin ja
maksaa matkasta aiheutuvat kustannukset 592 €, sekä ulkomaan päivärahat 75 € / pvä.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Maa-alueen myynti
Nurmijärven kirkonkylän keskustassa Helsingintien varrella on kolme omakotitonttia.
Näiden tonttien ja Helsingintien välissä on alue, joka on seurakunnan omistuksessa.
Seurakunta on saanut ostotarjouksen yhdeltä tontin omistajalta, joka haluaisi ostaa
maa-alueen oman tonttinsa kohdalta.
Nurmijärven seurakunta on pyytänyt kahdelta kiinteistövälittäjältä hinta-arviot
Helsingintien varrella olevan maa-alueen hinnasta.
Maa-alueen koko on jokaisen tontin kohdalla noin 300 m².
Kiinteistömaailma Probitas Oy:n hinta-arvio tälle alueelle on noin 40 euroa/m².
OP-Kiinteistökeskuksen hinta-arvio on noin 63,50 euroa/m².
Nurmijärven seurakunta on lähettänyt kirjeen kaikkien kolmen tontin omistajille, että
heillä on mahdollisuus ostaa maa-alue oman tonttinsa kohdalta.
Kiinteistöpalvelun johtokunta päätti kiinteistöpäällikön esityksestä, että Nurmijärven
seurakunta myy kyseisen määräalan hintaan 50 euroa/m² ostotarjouksen tehneen tontin
omistajalle ja kaupasta laaditaan kauppakirja, joka tuodaan seuraavaan
kirkkoneuvoston kokoukseen.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstissä
kuvatun määräalan myymisen ostotarjouksen tehneen tontin omistajalle hintaan 50
€/m². Kaupasta laaditaan kauppakirja.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Maa-alueen myynti
Nurmijärven seurakunta on saanut ostotarjouksen Ihantolantien ja Venlantien välisellä
kerrostaloalueella olevasta maa-alueesta. Alueen pinta-ala on noin 54,08 m² ja se
käsittää yhden kulman Koivulanvenla –nimisen kiinteistön reunasta. Tontilla on
kerrostalo.
Seurakunta on pyytänyt kahdelta kiinteistövälittäjältä arviot kyseisen alueen hinnasta.
Kiinteistömaailma Probitas Oy:n arvio on noin 100 €/m² ja OP-Kiinteistökeskus Oy:n
arvio on 7.000 euroa eli noin 129 euroa/m². Liite 2
Kiinteistöpalvelun johtokunta päätti kiinteistöpäällikön esityksestä, että Nurmijärven
seurakunta myy määräalan Koivulanvenla –nimisen kiinteistön reunasta hintaan 100
euroa/m² ja kaupasta laaditaan kauppakirja, joka tuodaan seuraavaan kirkkoneuvoston
kokoukseen.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy esittelytekstissä
kuvatun määräalan myymisen hintaan 100 €/m². Kaupasta laaditaan kauppakirja.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Kolmen lastenohjaajan valinnat
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 28.2.2012 (KN 2/2012, § 25) 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.
Hakuilmoitus julkaistiin internetissä osoitteissa mol.fi, evl.fi/rekry sekä seurakunnan
omilla netti-sivuilla. Hakuaika oli 29.2–16.3.2012. Haastatteluryhmä Pia Jaakkola,
Marko Sivula, Johannes Haapalainen, Helena Saulamo, Raija Tanskanen ja Taina
Rauhala kokoontui 22.3.2012 haastattelemaan valittuja hakijoita. Haastatteluryhmän
puolesta haastatteluun valinnat teki Taina Rauhala, Helena Saulamo ja Raija
Tanskanen. Haastatteluryhmän lausunto haastatelluista on liitteenä (LIITE 11).

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää haastatteluryhmän lausunnosta ilmenevin perustein valita
kahteen vakituiseen toistaiseksi voimassaolevaan lastenohjaajan työsuhteeseen Salme
Jousen ja Iiris Tornackin. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää valita
oppisopimuskoulutuksen mittaiseen määräaikaiseen lastenohjaajan
oppisopimuskoulutukseen Eeva Aron.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 11, haastatteluryhmän lausunto.
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Rippikoulutyön työalavastaavan valinta 1.5.–31.10.2012
väliseksi ajaksi
Rippikoulutyön työalavastaavan tehtävät on jaettu johtavan nuorisotyönohjaaja Leena
Selin-Kantolan ja rippikoulutyön pastori Johannes Haapalaisen kesken. Selin-Kantola
on virkavapaalla. Virkavapaan ajan työalavastaavuutta yhdessä Haapalaisen kanssa on
hoitanut kirkkoherran päätöksellä nuorisotyönohjaaja Terhi Kokko 1.11.2011 alkaen.
Kokon sopimus työalavastaavuudesta päättyy 30.4.2012. Selin-Kantolan virkavapaus
jatkuu kuitenkin 31.10.2012 asti, joten nyt Terhi Kokolle esitetään jatkoa
rippikoulutyön toisena työalavastaavana 1.5.–31.10.2012 väliseksi ajaksi.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä nuorisotyönohjaaja Terhi Kokon rippikoulutyön
toiseksi työalavastaavaksi 1.5.–31.10.2012 väliseksi ajaksi. Tehtävästä Kokolle
maksetaan 50 euron suuruista kuukausittaista palkanlisää.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Muut esille tulevat asiat
Julistus- ja palvelutyön johtokunnassa kirkkoneuvoston edustajana oleva Yrjö Kivinen
kertoi kuulumisia johtokunnan kokouksista ja työskentelystä.
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Kokouksen päättäminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen 18.52.
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 19.4.–19.5.2012.
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

