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Kokouksen avaaminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen kello 16.30. Valitaan
pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tuula Ariluoma ja Yrjö
Kivinen.

Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Tuula Ariluoma ja Yrjö Kivinen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KN § 2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla” (Kirkkolaki 7 luku 4 §).
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto voi kokoontua, milloin puheenjohtaja
katsoo sen tarpeelliseksi (KJ 9:1). Lisäksi kokouksesta tiedotettiin kirkkoneuvoston
edellisessä kokouksessa 18.12.2012 Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu
kokouksen osanottajille to 24.1.2013.

Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KN § 3

Työjärjestys

Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

3/21

KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 1/2013
KN § 4

29.01.2013

Helsingin hallinto-oikeuden päätökset hallintopäällikön valintaa
koskevista valituksista
Helsingin hallinto-oikeus on antanut päätökset 13/0030/2 ja 13/0031/2, jotka koskevat
kirkollisvalituksia Nurmijärven seurakunnan hallintopäällikön valintaa koskevissa
valitusasioissa 06059/11/2301 ja 06129/11/2301. Kirkollisvalitukset kohdistuivat
Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvoston päätökseen 25.8.2011 § 139, jolla
kirkkoneuvosto hylkäsi hallintopäällikön valinnasta tehdyn oikaisuvaatimuksen.
Helsingin hallinto-oikeus ei päätöksen 13/0030/2 mukaan tutki Risto Hallamaan
tekemää valitusta kirkkoneuvoston päätöksestä 25.8.2011 § 139.
Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 13/0031/2 hylännyt Markku Jalavan
kirkkoneuvoston päätöksestä 25.8.2011 § 139 tekemän valituksen. Lisäksi hallintooikeus on hylännyt Jalavan vastaselityksessään esittämän oikeudenkäyntimenettelyyn
kohdistaman väitteen sekä vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
Edellä mainittuihin Helsingin hallinto-oikeuden päätöksiin saa hakea muutosta
valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa
hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuunottamatta.
Jos päätöksestä valitetaan seurakunnan jäsenelle kuuluvan valitusoikeuden nojalla,
valitusaika lasketaan siitä päivästä, jolloin ilmoitus päätöksestä on julkaistu
seurakunnan ilmoitustaululla. Ilmoitus on julkaistu seurakuntakeskuksen
ilmoitustaululla 18.1.2013.
Helsingin hallinto-oikeuden päätökset ovat kokonaisuudessaan tämän pykälän
liitteenä (LIITE 1).

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä Helsingin hallinto-oikeuden päätökset tiedoksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 1, Helsingin hallinto-oikeuden päätökset 13/0030/2 ja 13/0031/2.
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Osto- ja myyntilaskujen tarkastus ja tositteiden hyväksyminen
Taloussäännön 13 §:ssä todetaan, että kirkkoneuvosto antaa ohjeen laskujen
hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä. Tässä ohjeessa määritellään myös,
ketkä tarkastavat ja hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet. Myös
myyntilaskutustiedot on hyväksyttävä ennen niiden kirjaamista. Kaikkiin
ostolaskuihin ja muihin tositteisiin tai niiden liitteisiin merkitään tiedot tavaran tai
palvelun vastaanottamisesta, asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä.
Menettelyllä varmistutaan siitä, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu,
lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikea, maksu perustuu asianmukaiseen
päätökseen ja se on annettujen määräysten mukainen sekä maksamiseen tarvittava
määräraha on käytettävissä ja käytettävää määrärahaa ei ylitetä. Menettely on
järjestettävä niin, että siihen osallistuu vähintään kaksi henkilöä.
Nurmijärven seurakunta siirtyy Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.9.2013 lukien
ja seurakunta asiakkaana vastaa siitä, että tarvittavat tositteet ja seurakunnan vastuulla
olevat tehtävät ovat tehtynä aikataulun mukaisesti.
Ostolaskut tulevat palvelukeskukseen sähköisessä muodossa operaattorin kautta.
Toimittajat lähettävät ostolaskut verkkolaskuosoitteeseen, josta operaattori lähettää
laskun palvelukeskukselle. Palvelukeskus lähettää laskun määritellyn käsittelyketjun
mukaisesti eteenpäin seurakunnalle tiliöintiä, asiatarkastusta sekä hyväksymistä
varten.
Laskujen hyväksymisohjetta on tarkistettu ja lisätty kaksi varahyväksyjää, jotta vuosiym. lomien aikanakin laskujen kierto ja hyväksyminen toteutuisi annetun aikataulun
puitteissa.
Liitteenä hyväksymisohje (LIITE 2).

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä ja antaa liitteenä olevan laskujen hyväksymisohjeen
käyttöönotettavaksi välittömästi laskujen hyväksymisessä noudatettavaksi
menettelyksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 2, laskujen hyväksymisohje.
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Eräiden vaativuusryhmien ja peruspalkkojen tarkistaminen
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen 38 §:n mukaan jos tehtävän vaativuus muuttuu
olennaisesti, tehtävälle määritettyä vaativuusryhmää ja peruspalkkaa muutetaan
vaativuuden muutosta vastaavasti. Peruspalkan muutos on perusteltua myös, kun
tehtävään liittyvässä muussa erityisessä perusteessa on olennainen muutos. Jos
tällaiset muutokset ovat tilapäisiä, peruspalkan muutosta koskeva päätös on voimassa
määräajan.
Päätöksen muutoksesta tekee seurakunnan asiassa toimivaltainen viranomainen.
Muutoksen mahdollista vaikutusta maksettavaan palkkaan arvioidaan
tehtävänkuvauksen avulla. Tehtävän muutokseen voi työnantajan huomion kiinnittää
viranhaltijan/ työntekijän itsensä lisäksi häntä edustava luottamusmies.
Kirkon virka- ja työehtosopimuksen työnantajan tulee aktiivisesti johtaa työtä ja olla
tietoinen tehtävissä tapahtuvista muutoksista. Sitä varten työnantajalla on käytössään
kaikista tehtävistä laadittu tehtävänkuvaus. Esimies ja työntekijä tarkistavat sen
yhdessä keskustellen vuosittain.
Jos tehtävänkuvaukseen tehdään keskustelussa muutoksia, esimies saattaa asian sen
työnantajan edustajan tietoon, jonka tehtävänä on esitellä palkka-asiat niistä
päättävälle viranomaiselle. Jos tämä viranomainen arvioi työntekijän tehtävän
vaativuuden muuttuneen olennaisesti, se tarkistaa työntekijän tehtäväkohtaista
palkanosaa vastaavasti. Tarkistus voi koskea tehtävän vaativuusryhmää ja työntekijän
peruspalkkaa tai pelkästään peruspalkkaa. Tarkistaminen tapahtuu lähtökohtaisesti
samalla tavalla kuin tehtäväkohtaisen palkanosan asettaminen palvelussuhteen alussa.
Luottamusmiehillä on oikeus saada nähtäväkseen edustamiensa jäsenten ajantasaiset
tehtävänkuvaukset.
Nurmijärven seurakunnassa on työntekijöitä edustavien pääsopijajärjestöjen
luottamusmiehistä ja työnantajan edustajista koottu ohjausryhmä, joka on neuvotellut
tehtävien vaativuuden muutoksista ja peruspalkkojen tarkistamisista. Ohjausryhmän
laatima muistio on liitteenä (LIITE 3).

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää tarkistaa eräiden tehtävien vaativuusryhmät ja peruspalkat
ohjausryhmän laatiman liitteen (LIITE 3) mukaisesti.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 3, ohjausryhmän muistio.
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Valtuustoaloite hautausmaan käytävien numeroinnista
Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa 15.1.2013 Armi Manninen ja
29 muuta kirkkovaltuutettua tekivät kirjallisen aloitteen KJ 8:4 mukaisesti
hautausmaan käytävien numeroinnista. Aloitteessa esitetään, että hautausmaan
käytävien päihin laitettaisiin tolpat, joihin tulisi laatat. Laatoista kävisi ilmi
hautausmaan osasto- ja käytävänumero. Tällä järjestelyllä aloitteen laatijat esittävät
saavutettavan hautapaikkojen helpomman löytämisen.
Nurmijärven seurakunnan hautausmaiden nykyisiin opastejärjestelmiin sisältyy
puutteita. Kirkonkylän ja Rajamäen hautausmaiden tulevien laajennusten myötä
haasteet oikean hautapaikan löytämiseksi tulevat korostumaan. Asiaa koskeva
selvitys- ja kehitystyötä on tehty mm. vuoden 2012 aikana.
Kiinteistöpalvelun johtokunnassa on keskusteltu kirkonkylän hautausmaan pääportille
ja uuden hautausmaa-alueen portille asennettavista jalallisista opastetauluista.
Vektorigrafiikalla toteutettu karttapohja on valmistunut kuluneen talven aikana. Työn
seuraavana vaiheena on kilpailuttaa säänkestäviä opastetauluja valmistavia yrityksiä.
Asennus voidaan tehdä roudan sulamisen jälkeen tulevana keväänä. Opastetauluja ei
valaista, joten kustannukset jäänevät maltilliselle tasolle.
Opastetauluihin merkitään nykyisten hautausmaaosastojen 1-6 lisäksi tuleva
laajennusalue, sekä kappeli- ja muut rakennukset, hautausmaan toimisto, jätteiden
lajittelupisteet ja asiakas-WC:t. Lisäksi opasteeseen merkitään kirkolle ja
seurakuntakeskukseen johtava tie, koska siunaustilaisuuksia järjestetään myös
kirkossa ja seurakuntakeskuksen salit ovat suosittuja muistotilaisuuden pitopaikkoja.
Opastetaulujen mitoitus ja ulkonäkö sovitetaan kirkon ympäristön
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kokonaisilmeeseen.
Aloitteen mukaiseen käytävien - tai oikeammin hautapaikkarivien numerointiin liittyy
haasteita etenkin vanhimmilla osastoilla, joiden hautapaikkarivien ja käytävien
muodostamaan verkostoon liittyy polveilevuutta. Käytävillä varsinaisesti ei ole
hautausmaakaavassa numeroita eikä niiden numerointia voitane pitää tässä yhteydessä
tarkoituksenmukaisena. Koko käytäväverkoston kuvaamista opastetaulukartoissa on
selvitetty, mutta käytävien paljoudesta johtuen lopputulos siinä vaihtoehdossa ei ollut
kovinkaan selkeä.
Puistokäytävien reunoissa voidaan toki haluttaessa käyttää esimerkiksi noin 70 cm
korkeita yläpäästä viistettyjä opastepaaluja, jonka viisteeseen suoraan jyrsitään tai
kiinnitetään laatta, jossa ovat halutut osasto-, rivi- ja paikkatiedot. Tällaisten
mahdollinen hankkiminen ja asentaminen olisi tehtävissä luontevasti hautausmaa8/21
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alueen sähköpistokeverkon täydennyksen yhteydessä. Suunnittelussa on huomioitava
näiden molempien osalta sijoittuminen talvikunnossapidon kannalta.
Jatkossa tulisi selvittää aktiivisesti seurakunnan nettisivujen tarjoamia
mahdollisuuksia hautaustoimen palvelujen kehittämisessä sekä myös aloitteen
mukaisessa hautapaikkojen löytämisessä. Evankelis-luterilaisen kirkon yhteisen
verkkohankkeen myötä myös Nurmijärven seurakunnan kotisivut tulevat
uudistumaan. Erityisesti tämän uudistustyön yhteydessä tullaan kotisivujamme
rakentamaan niin, että myös hautaustoimen palveluiden ja hautapaikkojen löytyminen
mahdollistuu. Lisäksi nykyisiä kotisivuja tullaan kehittämään jo ennen mainittua
uudistusta.
Edellä mainitun perusteella voidaan todeta, että aloitteen tavoitteen (hautapaikkojen
helpompi löytäminen) saavuttamiseksi on tehty toimenpiteitä ja suunnitelmia niin, että
lopputulos vastaa sitä mihin aloitteella on pyritty.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä esittelytekstin mukaisen selvityksen tiedoksi; ja
lähettää selvityksen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Hautojen hoitohinnaston hyväksyminen 1.1.2013 alkaen
Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 15.1.2013 hyväksynyt
maksut
• hautapaikan lunastamiseksi 35 vuodeksi arkku- tai uurnahautaukseen
• sekä vastaavasta maksusta muistolehtoon
• haudan vapaaehtoisesta hallinta-ajan jatkamisesta.
Lisäksi kirkkoneuvosto on kokouksessaan 18.12.2012 päättänyt maksuista
• arkkuhaudan avaamiseksi, peittämiseksi ja alkukunnostamiseksi
• arkkuhaudan peruskunnostamiseksi hautaamisen jälkeen
• uurnahaudan avaamiseksi, peittämiseksi sekä kunnostamiseksi
• arkku- ja uurnahautauksen muista maksuista
• kappelin käytöstä.
Tässä esityksessä esitetään, että kirkkoneuvosto hyväksyy Nurmijärven seurakunnan
hautojen hoitohinnaston 1.1.2013 alkaen.
Hinnastoa on muokattu siten, että jatkuvuus nykysysteemiin on parempi ja on
helpompi tehdä massatarjous niille, joiden hoitosopimukset ovat päättymässä.
Arkkupaikkojen hintoja on vuoteen 2012 verrattuna korjattu kustannustason nousua
vastaavasti. Uurnahautapaikkojen hoitohinnat ovat arkkuhautapaikkoja hieman
alemmat.
Uusina hoitovaihtoehtoina esitetään käyttöönotettavaksi perennahoitosopimus ja
talvihavutus. Näitä tuotteita ei ole Nurmijärven seurakunnassa aikaisemmin ollut.
Esimerkiksi perennahoitosopimus on kesäkukkahoitoa ekologisempi vaihtoehto, johon
monet seurakunnat ovat päätyneet.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä (LIITE 4) olevan hautojen hoitohinnaston
1.1.2013 alkaen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 4, hautojen hoitohinnasto 1.1.2013 alkaen.
10/21

KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 1/2013
KN § 10

29.01.2013

Määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran perustaminen
Lasten ja nuorten syrjäytyminen on lisääntynyt viime vuosina. Ennaltaehkäisy on
noussut esille sosiaali- ja terveysministeriön, kirkkohallituksen ja myös paikallisten
seurakuntien ja kuntien toimintasuunnitelmissa ja painopisteiden asettelussa.
Myös Nurmijärvellä on suuri joukko lapsia ja nuoria, jotka ovat syrjäytymisuhan alla
mm. vanhempien eron, kuoleman, päihde- tai talousongelmien vuoksi. He tarvitsevat
vertais- ja pienryhmätoimintaa sekä ennaltaehkäisevää etsivää työtä. Diakoniatyön
perhetyöllä ja nuorisotyöllä ei ole resursseja ko. toiminnan ylläpitämiseen. Asiaan
tulee kiinnittää huomiota ja ryhtyä toimenpiteisiin.
Lasten ja nuorten syrjäytymisen vähentäminen on yksi sosiaali- ja terveysministeriön
syrjäytymistä ehkäisevän toimenpideohjelman seitsemästä pääteemasta. Sen mukaan
nuorille on turvattava tarvittavat tukitoimet, jotta siirtyminen koulutukseen ja
työelämään onnistuu. Peruskoulun mahdollisuuksia vähentää terveyseroja
parannetaan. Lisäksi edistetään toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa olevien
nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Vahvistetaan etsivän nuorisotyön ja
työpajatoiminnan yhteistyötä toisen asteen koulutuksen kanssa. Sukupolvelta toiselle
periytyvä köyhyys ja syrjäytyminen on katkaistava.
Kirkon kasvatustyön strategian mukaan seurakunnan tehtävä on huolehtia, että
toiminta on nuoria osallistavaa, kristityn identiteettiä vahvistavaa ja spiritualiteettia
hoitavaa. Lisäksi tärkeänä pidetään suvaitsevaisuus- ja rauhankasvatusta, vastuuseen
kasvamista ja syrjäytymisen ehkäisyä.
Nurmijärven seurakunnan toiminnallisena tavoitteena ja painopisteenä. (KN 6 /
2012, § 102): "syrjäytyneiden ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten
tavoittaminen ja kohtaaminen".
Edellä mainitun lisäksi lastensuojelulaki tähtää lasten ja nuorten syrjäytymisen
ehkäisemiseen (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417). Lain tarkoituksena on turvata
lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen
kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.
Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen
hyvinvoinnista. Lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle
tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi siten kuin lapsen huollosta ja
tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983) säädetään.
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Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja
huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista
apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin.
Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja
kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä
tarvittavia palveluja ja tukitoimia. Jäljempänä tässä laissa säädetyin edellytyksin lapsi
voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin lapsen hoidon ja
huollon järjestämiseksi.
Myös Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ilmaissut huolestuneisuutensa lasten ja
nuorten syrjäytymisestä Helsingissä Hyvät eväät elämälle - seminaarissa kesäkuussa
2012 pitämässään puheessa ja esittänyt yhteistyöhaasteen kaikille toimijoille
syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lisäksi presidentti Niinistö toimii muun
muassa kirkkohallituksen järjestämässä Nyt on henki päällä -kiertueessa suojelijana.
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 15.1.2013 varannut vaadittavat määrärahat
määräaikaisen nuorisotyönohjaajan palkkaamiseen hyväksyessään toiminta- ja
taloussuunnitelman vuodelle 2013. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan virkojen
perustamisesta. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan uuden viran perustamista koskevan
päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö eli, että vähintään kaksi
kolmannesta (2/3) saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista
kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa.
Tässä esityksessä esitetään kirkkovaltuustolle, että se perustaa määräaikaisen
nuorisotyönohjaajan viran 1.5.2013-30.4.2016 väliseksi ajaksi. Virka sijoittuu
vaativuusryhmään 502. Virkaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Viran
kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä nuorisotyönohjaan tutkinto.
Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi RRL 6 § 2 mom. mukainen
rikosrekisteriote.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa määräaikaisen
nuorisotyönohjaajan viran 1.5.2013-30.4.2016 väliseksi ajaksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

12/21

KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 1/2013
KN § 11

29.01.2013

Lausunto Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille kesäpapin
virkamääräystä varten
Nurmijärven seurakunnassa pappien työtilanne kesän osalta vaatii, että seurakuntaan
palkataan kesäpappi.
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 ja viransijaisuuksien 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.
Kirkkoherra on keskustellut pastori Ville Vauhkosen kanssa mahdollisuudesta toimia
Nurmijärven seurakunnan kesäpappina ajalla 1.7.-31.8.2013. Aiemmin Vauhkonen on
ollut muun muassa Nurmijärven seurakunnan vs. II kappalainen (50%) 31.12.2012
saakka. Kirkkoherran päätösesitys on laadittu näiden keskustelujen pohjalta.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää antaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille lausunnon, että
se antaisi virkamääräyksen pastori Ville Vauhkoselle Nurmijärven seurakunnan
kesäpapiksi ajalle 1.7.-31.8.2013.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Maksuvapautukseen oikeuttavat tulorajat vuonna 2013
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. Liitteenä on
maksuvapautuksen ohje, jossa uudet tulorajat tummennetulla.
Vuoden 2012 aikana käsiteltiin maksuvapautushakemuksia yhteensä 74 kpl. Näistä
kahdelle ei voitu myöntää vapautusta. Hakemuksista 8 koski päiväkerhon, 5
iltapäiväkerhon, 20 rippikoululeirin, 12 varhaisnuorten leirin, 11 diakonialeirin, 17
perheleirin ja 1 retriitin maksuja. Hakemusten määrä on lisääntynyt edellisistä
vuosista.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa vuoden 2013 maksuvapautukseen oikeuttavat
tulorajat liitteessä (LIITE 5) olevan esityksen mukaisena.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 5, maksuvapautusohje ja -tulorajat vuonna 2013.
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Kolehtisuunnitelma helmi-huhtikuulle 2013
Kolehtisuunnitelmassa on huomioitu kirkkohallituksen vuodelle 2013 määräämät ja
tiettyyn ajankohtaan sitomat kirkkokolehdit. Lisäksi suunnitelmassa on otettu
huomioon Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin määräämät kolehtikohteet sekä
seurakuntaan tulleet kolehtianomukset. Kolehtisuunnitelma tuodaan kokoukseen.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa kolehtisuunnitelman helmi-huhtikuulle 2013 (LIITE
8).
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 8, kolehtisuunnitelma helmi-huhtikuulle 2013.
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Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa ja kirkkopiirien
neuvottelukunnissa 2013-2014
Kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämillä edustajilla on johtokuntien, kirkkopiirien
neuvottelukuntien ja toimikuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. (Johtokuntien
johtosäännöt 2§, neuvottelukunnan tehtävät 2§, 5, toimikuntien tehtäväkuvaus.)

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä keskuudestaan edustajat toimikaudekseen
a)
julistus- ja palvelutyön johtokuntaan;
b)
kasvatustyön johtokuntaan;
c)
kiinteistöpalvelun johtokuntaan;
d)
Kirkonkylän kirkkopiirin neuvottelukuntaan;
e)
Klaukkalan kirkkopiirin neuvottelukuntaan;
f)
Rajamäen kirkkopiirin neuvottelukuntaan.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti nimetä keskuudestaan edustajat toimikaudekseen seuraavasti:
a)
julistus- ja palvelutyön johtokuntaan Aulikki Markkanen;
b)
kasvatustyön johtokuntaan Ina Kuula;
c)
kiinteistöpalvelun johtokuntaan Sinikka Palokangas;
d)
Kirkonkylän kirkkopiirin neuvottelukuntaan Markku Jalava;
e)
Klaukkalan kirkkopiirin neuvottelukuntaan Tuula Ariluoma;
f)
Rajamäen kirkkopiirin neuvottelukuntaan Yrjö Kivinen.
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Kirkkopiirien neuvottelukuntien jäsenten nimeäminen
Kirkkopiirien neuvottelukuntien toimintasäännön 1 §:n mukaan kirkkoneuvosto
nimeää kirkkopiirien neuvottelukuntien jäsenet. Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja
ja kahdeksan (8) jäsentä. Puheenjohtajana ja esittelijänä toimii piirivastaava.
Piirivastaavat valmistelevat kirkkoneuvostolle esityksen neuvottelukunnan jäsenistä.
Esityksissä tulee huomioida kirkkopiirien eri alueiden monipuolinen ja
seurakuntalaisten laaja-alainen edustus. Yksi neuvottelukunnan jäsenistä on piirin
työntekijöiden edustaja. Esitykset neuvottelukuntien jäsenistä tuodaan kokoukseen.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä kirkkopiirien neuvottelukuntien jäsenet.
Päätös:

Kirkonkylän kirkkopiirin neuvottelukunnan jäseniksi nimettiin:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sinikka Helminen
Irene Hämäläinen
Markku Jalava
Juha Kääriäinen
Tarja Lausvaara
Pia Jaakkola
Erkki Rantanen
Jaakko Rättyä

Rajamäen kirkkopiirin neuvottelukunnan jäseniksi nimettiin:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pertti Eräpolku
Anita Harju
Kristiina Ijäs
Eero Lehtipuu
Päivi Tapaninen
Sirpa Timonen-Nurmia
Juhani Tuure
Tiina Huhtanen / Auli Helenius

Klaukkalan kirkkopiirin neuvottelukunnan jäseniksi nimettiin:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pertti Eskelinen
Mikko Iso-Tryykäri
Csaba Jansik
Rauni Koivukangas
Pirjo Turtia
Katja Virtanen
Sampo Yrjölä
Tarja Tolppola
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Nuorisotyönohjaajan virkojen täyttöä valmistelevan
rekrytointiryhmän nimeäminen
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.12.2012 (KN 11/2012, § 181) julistaa
avoimeksi tulleen nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi. Lisäksi kirkkovaltuusto on
hyväksynyt vuoden 2013 talousarvion ja toimintasuunnitelman, jossa seurakuntaan
palkataan määräaikainen nuorisotyönohjaaja lasten ja nuorten syrjäytymisen
ehkäisemiseksi perustettuun projektiin.
Sekä nuorisotyönohjaajan viran että nuorisotyönohjaajan määräaikaiseen projektiviran
täyttämistä varten on tarkoituksenmukaista nimetä rekrytointiryhmä, jonka tehtävänä
on vastata rekrytointiprosessista ja laatia kirkkoneuvostolle lausunto päätöksenteon
tueksi niin, että lausunto on kirkkoneuvoston käytettävissä 12.3. kokouksessa.
Rekrytointiryhmään esitetään valittavaksi johtava nuorisotyönohjaaja Arto Kantola,
Kasvatustyön johtokunnan puheenjohtaja Pia Jaakkola ja jäsen Marko Sivula sekä
kirkkoneuvoston keskuudestaan nimeämä henkilö. Ryhmän sihteeriksi kutsutaan
seurakunnan henkilöstösihteeri. Haastattelu järjestetään 27. ja 28.2. klo 16-19.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä nuorisotyönohjaajan viran ja määräaikaisen
nuorisotyönohjaajan viran täyttämistä varten rekrytointiryhmän ja sen jäseniksi
johtavan nuorisotyönohjaaja Arto Kantolan, Kasvatustyön johtokunnan puheenjohtaja
Pia Jaakkolan ja jäsen Marko Sivulan sekä kirkkoneuvoston keskuudestaan valitseman
henkilön.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvoston edustajaksi valittiin Miikka Vesterinen.
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Rippikoulujen ohjelma- ja turvallisuusvastaavat talvi- ja
kevätkaudelle 2013
Rippikoulutyö on valmistellut ehdotuksen rippikoulujen ohjelma- ja
turvallisuusvastaavien nimeämisestä talven ja kevään 2013 rippikouluihin seuraavasti:
•

Kiljava I 18. – 24.2. kappalainen Hannu Saloranta;

•

Sääksi I 18. – 24.2. seurakuntapastori Johannes Haapalainen;

•

Piispala I 17. – 23.2. seurakuntapastori Riitta-Leena Sihvola;

•

Sääksi II 15. – 17.3. & 28.3 – 1.4. kappalainen Anna-Kaisa Tenhunen.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä rippikoulujen ohjelma- ja turvallisuusvastaavat talven
ja kevään 2013 rippikouluihin seuraavasti:

Päätös:

•

Kiljava I 18. – 24.2. kappalainen Hannu Saloranta;

•

Sääksi I 18. – 24.2. seurakuntapastori Johannes Haapalainen;

•

Piispala I 17. – 23.2. seurakuntapastori Riitta-Leena Sihvola;

•

Sääksi II 15. – 17.3. & 28.3 – 1.4. kappalainen Anna-Kaisa Tenhunen.

Esitys hyväksyttiin.
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Ilmoitusasioita
1. Kirkkoneuvoston edellisen kokouksen pöytäkirja 11/2012 (LIITE 6).
2. Papiston työnjakokirja (LIITE 7).
3. Luottamushenkilökoulutus Lohjalla 16.3. / Järvenpäässä 13.4. Päivän tarkoitus
on perehtyä luottamushenkilön valtaan ja vastuuseen, rooliin ja tehtäviin,
tutustua seurakunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun ja hallintoon sekä
verkostoitua muiden seurakuntien luottamushenkilöiden kanssa.
Ilmoittautuminen viimeistään 28.2.2013 maria.lilja@evl.fi tai soittamalla
seurakunnan vaihteeseen (09) 878 9960. Seurakunta maksaa koulutusmaksun.
Luottamushenkilö voi vapaasti valita kumpaan koulutukseen osallistuu.
Yhteiskuljetus järjestetään vain 13.4. Järvenpään koulutukseen.
4. Kirkkoneuvosto isännöi hiippakuntamme piispa Tapio Luoman vierailua
keskiviikkona 13.3.2013 klo 17.00 alkaen Klaukkalan kirkolla.
5. Seuraava kirkkoneuvoston kokous on ti 12.3.2013 klo 16.30.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 6, Kirkkoneuvoston edellisen kokouksen pöytäkirja 11/2012.
LIITE 7, papiston työnjakokirja.
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Kokouksen päättäminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.53.
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 30.1.–30.2.2013 ma – to klo 9-16 sekä pe klo 9-14.

Ari Tuhkanen
kirkkoherra, puheenjohtaja

Sami Ojala
kokouksen sihteeri

Tuula Ariluoma
pöytäkirjan tarkastaja

Yrjö Kivinen
pöytäkirjan tarkastaja
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