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Aika:
Paikka:

Tiistai 18.06.2013 klo 16.30
Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi.

Kokouksen osallistujat
Jäsenet:

Tuhkanen Ari, puheenjohtaja
Jalava Markku, varapuheenjohtaja
Ariluoma Tuula
Kivinen Yrjö
Kuula Ina
Lausvaara Jyrki, saapui §:n 85 aikana klo 17.05.
Markkanen Aulikki
Palokangas Sinikka
Vesterinen Miikka

Varajäsenet: Aittakallio Minna (Markku Jalavan varajäsen)
Haapalainen Esko (Ina Kuulan varajäsen)
Jaspa Marjo (Yrjö Kivisen varajäsen)
Järvinen Tapio (Miikka Vesterisen varajäsen)
Kaasalainen Erkki (Jyrki Lausvaaran varajäsen)
Rantanen Erkki (Aulikki Markkasen varajäsen)
Riihimäki Juha (Sinikka Palokankaan varajäsen)
Äikäs Liisa (Tuula Ariluoman varajäsen)
Muut:

Rantala Sirpa, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Schildt Markku, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Hyvärinen Tuomo, talousjohtaja, esittelijä
Ojala Sami, sihteeri
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Kokouksen avaaminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen kello 16.30. Valitaan
pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jyrki Lausvaara ja Yrjö
Kivinen.

Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Jyrki Lausvaara ja Yrjö Kivinen.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tuula Ariluoma ja Yrjö Kivinen.

KN § 82

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). Vuoden 2013 kokousaikataulu on tiedotettu
kirkkoneuvostolle. Lisäksi kokouksesta tiedotettiin kirkkoneuvoston edellisessä
kokouksessa 21.5.2013 Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu kokouksen
osanottajille to 13.6.2013.

Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KN § 83

Työjärjestys

Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Lastenohjaajien valinta
Nurmijärven seurakunnassa on ollut haettavana kaksi lastenohjaajan
työsuhdetta. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 18.12.2012 (KN 11/2012, § 173)
nimetä lastenohjaajien rekrytointia valmistelemaan työryhmän, johon kuuluvat
kasvatustyön johtokunnan puheenjohtaja Pia Jaakkola, johtokunnan jäsen Marko
Sivula, johtava lapsityönohjaaja Helena Saulamo sekä lapsi- ja perhetyön sihteeri
Taina Rauhala. Työryhmän tehtävänä oli huolehtia rekrytointiprosessista
kokonaisuudessaan. Hakuprosessin aluksi julkaistiin seuraava hakuilmoitus
internetissä osoitteissa evl.fi/rekry, mol.fi sekä nurmijarvenseurakunta.fi.
Nurmijärven seurakunnan lapsi- ja perhetyössä on haettavana kaksi
LASTENOHJAAJAN TYÖSUHDETTA
Meillä työskentelee 30 lastenohjaajaa, toimistosihteeri sekä johtava lapsityönohjaaja.
Työtä tehdään mm. päivä-, perhe- ja IP-kerhoissa, perheleireillä ja perheille
suunnatuissa tapahtumissa. Toimipisteitä sijaitsee koko kunnan alueella.
Haemme työtään kehittäviä, erilaisia vaihtoehtoja etsiviä ja kristillisiin arvoihin
sitoutuneita työntekijöitä. Työtehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.
Vakituisissa työsuhteissa (38,25 h/vk) edellytetään alalle soveltuvaa tutkintoa tai alan
opintojen loppuvaihetta.
Palkkaus on KirVESTES:in mukainen. Työsuhteisiin valittujen tulee esittää rikoslain 6
§ 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus.
Koeaika 4 kk. Työsuhteet täytetään 5.8.2013 alkaen.
Hakuaika päättyy perjantaina 17.5.2013 klo 14. Haastattelut pidetään tiistaina
28.5.2013. Hakemukset sähköpostitse taina.rauhala@evl.fi tai Nurmijärven
seurakunta, Taina Rauhala, PL 30, 01901 Nurmijärvi.
Tiedusteluihin vastaavat johtava lapsityönohjaaja Helena Saulamo p. 050-383 0393
sekä lapsi- ja perhetyön toimistosihteeri Taina Rauhala 050-356 4881
Tietoja seurakunnasta www.nurmijarvenseurakunta.fi
Lastenohjaajan tehtäviin saapui määräajassa 30 hakemusta, joista haastatteluun
kutsuttiin hakuasiakirjojen perusteella kuusi hakijaa. Haastattelun suoritti
kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä. Kutakin haastateltavaa haastateltiin 30–40
minuuttia. Aikaan sisältyi myös haastateltavan omat kysymykset. Haastattelussa
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käytettiin yhtenäistä kysymyslomaketta. Kaikilta haastateltavilta kysyttiin samat
kysymykset. Ennen haastattelua haastateltavalle selvitettiin rekrytointiprosessin kulku.
Lisäksi järjestettiin ryhmähaastattelu.
Rekrytointityöryhmän lausunto valintaesityksineen ja perusteluineen sekä
hakijayhteenveto ovat liitteenä (LIITE 1).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita liitteenä (LIITE 1) olevasta rekrytointityöryhmän
lausunnosta ilmenevin perustein Nurmijärven seurakunnan lastenohjaajan
työsuhteisiin tehtäviin Päivi Kallosen ja Jaana Suonojan sekä mahdollisten
kieltäytymisten varalle 1. varasijalle Laura Sumelahden ja 2. varasijalle Marianna
Tanskasen.
Ennen tehtävien vastaanottamista valittujen tulee esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi RRL 6 § 2 mom. mukainen
rikosrekisteriote. Tehtävissä on neljän kuukauden koeaika.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 1, rekrytointityöryhmän lausunto + hakijayhteenveto.
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Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015 - 2016 toiminta- ja
taloussuunnitelman valmisteluohje
Seurakuntien toiminta ja taloussuunnittelujärjestelmä käsittää kolme vuotta kattavan
toiminta- ja taloussuunnitelman, sekä siihen sisältyvän talousarvion. Talousarviovuosi
on toimintataloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi.
Kirkon taloushallinnon ohje talousarviokehysten valmistelusta 4.2: ”Talousarvion
kehykset perustuvat verotuloennusteeseen, tulevaisuuden näkymiin, toiminnan
määrään ja laadun muutoksiin, aikaisemmin tehtyihin strategisiin linjauksiin ja
toiminnallisiin tavoitteisiin. Lähtökohtina ovat myös kuluvan vuoden talousarvio sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma ja viimeksi valmistunut tilinpäätös. Kehykset
muodostat sen taloudellisen liikkumavaran, jonka puitteissa eri toimintayksiköiden ja
tehtäväalueiden tulee laatia omat talousarvio-, sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa. Kirkkoneuvosto päättää kehyksistä sekä muista annettavista ohjeista ja
perusteista eri osapuolten kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.”
Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa toimintayksikölle tai tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää tai
laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite.
Kuntaliiton ennusteen mukaan Nurmijärven kunnan väkiluku olisi vuonna 2015 noin
42070, joka tarkoittaa noin vajaan prosentin vuosittaista kasvuvauhtia väestömäärään
Nurmijärvellä. Seurakunnan jäsenmäärä lukumääräisesti ei ole laskenut, mutta
seurakuntaan kuulumisprosentti kuitenkin laskee, kun kunnan väkiluku jatkaa
kasvuaan ja seurakunnan jäsenmäärä ei kasva samassa suhteessa.
Suomen Kuntaliitto on arvioinut kuntien verotulojen kasvuksi vuodelle 2014 noin
4,3 prosenttia. Seurakuntien verotulokertymät ovat yleensä noin 1,5-2 prosenttia
kuntien kertymiä alhaisemmat. Seurakuntien yhteisöveron jako-osuus tänä vuonna on
2,35 % ja sitä esitetään korotettavaksi 0,4 %:lla vuosiksi 2014 ja 2015. Yhteisöveron
määrän ei arvioida juurikaan kasvavan ensi vuonna.
Seurakunnan kirkollisverotulojen kasvuksi vuonna 2014 arvioidaan 1,5 %. Kun
huomioidaan veroprosentin lasku 1,5 prosentista 1,45 prosenttiin, niin
kirkollisverotulot laskevat tilinpäätökseen verrattuna n. 143.00 euroa (n. 1,7 %) ja
kuluvan vuoden budjetoituun verrattuna 365.000 euroa (n. 4,1 %).
Verotulojen lasku on huomioitu tulevan vuoden kehystä laadittaessa ja nimenomaan
henkilöstömenojen osalla on tehty sopeuttamistoimia hyväksytyn henkilöstösuunnitelman mukaisesti.
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Kuluvan vuoden alusta tuli voimaan uusi eläkerahastomaksu, joka voi olla enintään 5
% viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta. Vuoden 2013 maksuksi kuitenkin
vahvistettiin 1,2 %, josta meille muodostui n. 100.000 euron lisäkustannus. Tämä
tarkoittaa sitä, että tämä uusi lisäeläkemaksu syö arvioidun verotulokasvun.
Investointisuunnitelmassa on vuodelle 2014 investointeihin varattu 1.315.000 euroa.
Suurimpina kohteina Rajamäen uudet seurakuntatilat n. 1.000.000 euroa. Klaukkalan
uurnaholvin suunnittelu ja rakentaminen 300.000 euroa.
Seurakunnan investointimäärä lähivuosina tulee jatkumaan siinä määrin, että näiden
määrä on todennäköisesti poistoja suurempi. Verotulojen laskusta johtuen on syytä
suorittaa rahoitustarpeen arviointi ja tehdä päätöksiä, miten investoinnit tullaan
lähivuosina rahoittamaan.
Koko seurakuntaa koskevat toiminnalliset painopisteet vuodelle 2014 ovat:
• jumalanpalveluselämän kehittäminen;
• talouden tasapainottaminen;
• syrjäytyneiden ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten
tavoittaminen ja kohtaaminen;
• vähävaraisten perheiden auttaminen ja tukeminen;
• monipuolisen viestinnän vahvistaminen;
• valmistautumistoimet seurakuntarakenneuudistuksessa.
Liitteenä arviot käyttötalouden henkilöstö- ja toimintamenoista, seurakuntatyön
toimintamenoista, sekä tulos- ja rahoituslaskelmat.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää antaa liitteen mukaisen vuoden 2014 ja vuosien 2014 – 2016
toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisohjeen tiedoksi työaloille ja
kirkkovaltuustolle.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 2, toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisohje.
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Rippikoululeiri Kiljava 3:n ohjelma- ja turvallisuusvastaavan
uudelleen nimeäminen
Kirkkoneuvoston nimesi kokouksessaan 21.5.2013 (KN 4/2013, § 74) kesän
rippikoulujen ohjelma- ja turvallisuusvastaavat. Tämän jälkeen on ilmennyt tarve
uudelleen nimetä Kiljava 3 -rippikoulun vastaava. Esitys on, että Kiljava 3:n ohjelmaja turvallisuusvastaavaksi nimetään nuorisotyönohjaaja Timo Liimatta.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä Kiljava 3 -rippikoulun ohjelma- ja
turvallisuusvastaavaksi nuorisotyönohjaaja Timo Liimatan.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Nordean lainan marginaalin tarkistaminen
Nurmijärven seurakunnalla on vielä Klaukkalan kirkkohankkeen rahoittamiseen
otettua lainaa jäljellä 1.6.2013 tilanteen mukaan 1.034.482 euroa. Lainaa lyhennetään
vuosittain tasaerin 172.413,80 euroa ja se tulee maksettua pois vuonna 2018.
Nykyinen korko on 0,335 prosenttia.
Nordeasta on otettu yhteyttä ja esitetty luottomme lainamarginaalin korottamista 0,3
% p.a. Päätöstään Nordea perustelee sillä, että pankkien toimintaympäristö on viime
vuosina muuttunut merkittävästi varainhankinnan kallistumisen, lisääntyneiden
viranomaisvaatimusten, tiukentuneen pankkisääntelyn sekä pankkiveron johdosta.
Kyseiset vaateet aiheuttavat huomattavia lisäkustannuksia pankeille, minkä vuoksi
myös olemassa olevien luottojen hintatasoa on nostettava vastaamaan nykypäivän
kustannuksia.
Pankin oikeuksista marginaalin tarkistukseen on sovittu velkakirjan yleisissä ehdoissa
kohdassa 2.5.1: Pankilla on oikeus korottaa velasta perittävää marginaalia tai
kiinteäkorkoisen velan korkoa enintään kaksi (2) prosenttiyksikköä luottosopimuksen
voimassaoloajaksi, jos pankin varainhankinnan kustannukset ovat lisääntyneet.
Varainhankinnan kustannuksilla tarkoitetaan pankin pitkäaikaisesta varainhankinnasta
maksamaa marginaalia.
Pankki ilmoittaa korotuksesta velalliselle lähettämällä kirjallisen ilmoituksen
vähintään (2) kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa. Velallisella on oikeus ennen
korotuksen voimaantuloa irtisanoa luottosopimus päättymään välittömästi.
Irtisanominen on oltava kirjallinen.
Marginaaliasiassa on käyty neuvotteluja pankin edustajien kanssa ja yhteisesti todettu,
että seurakunta on pitkäaikainen ja merkittävä asiakas pankille ja pankki on tämän
huomioinut tehdessään marginaalikorotusehdotuksensa.

Talousjohtajan esitys:
Nurmijärven seurakunta hyväksyy Nordean esittämän 0,3 prosenttiyksikön korotuksen
p.a. lainamarginaaliin.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Määräalan myynti
-----------------------------------------------------------------------------------Kiinteistöpalvelun johtokunta 4.6.2013 (Kokous 4/2013, § 54)
Määräalan lunastaminen Lumpperintie 5
Nurmijärven seurakunnan omistamasta kiinteistöstä Pappila R:nro 543-402-20-95
halutaan ostaa n. 200 m²:n kokoinen alue.
”Haluamme lunastaa oheiseen karttaan merkityn, voimassa olevan asemakaavan
mukaan tonttiimme (rekisterinumero 543-402-9-67 Arila) kuuluvan alueen, joka
sijaitsee tonttimme eteläpuolella. Ilmeisesti tämä noin 200 m² kokoinen alue on osa
Pappila-nimistä kiinteistöä (543-402-20-95).
Toivomme, että alueen hinta pysyy kohtuullisena, sillä se ei vaikuta tonttimme
rakennusoikeuteen, joka voimassa olevassa asemakaavassa on tonttikohtainen
250m² /tontti.
Lisäksi toivomme, että käsittelyn pituudesta huolimatta saamme luvan istuttaa ko.
alueelle kuusiaidan jo tänä keväänä, sillä naapuritontille on viimeiseen vuoden
kuluessa rakennettu kaksi suurta paritaloa. Aidan paras istutusaika on kevät.”
Samalta alueelta on myyty viereisten tonttien omistajille pari pientä määräalaa 50
euron neliöhintaan.
Liitteenä karttakuva alueesta.
Kiinteistöpäällikön esitys: Myydään n. 200 m²:n määräala Pappila 20:95 50,00
euron neliöhintaan.
Päätös:
Esityksen mukaisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------Määräalan myynti liittyy samaan kokonaisuuteen kirkkovaltuuston päätösten KV
4/2012, § 44 ja KV 2/2013, § 25 kanssa. Aiemmin on myyty kaksi neljästä tilan
määräalasta. Kyseessä on Nurmijärven kirkonkylän keskustassa Helsingintien varrella
sijaitsevat kolme omakotitonttia. Näiden tonttien ja Helsingintien välissä on alue, joka
on seurakunnan omistuksessa. Seurakunta on aiemmin myynyt määräalat kahdelle
tontin omistajalle, jotka ostivat maa-alueen oman tonttinsa kohdalta.
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Nurmijärven seurakunta on pyytänyt kahdelta kiinteistövälittäjältä hinta-arviot
Helsingintien varrella olevan maa-alueen hinnasta. Maa-alueen koko on jokaisen
tontin kohdalla noin 200-300 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 jo aiemmin lähestynyt tonttien omistajia, 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.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myydä 200 m² suuruisen määräalan Seppo Erikssonille ja Marja Mikkolalle
Nurmijärven kunnan kirkonkylässä sijaitsevasta korttelista 335, Pappila
-nimisestä tilasta Rn:o 20:95 (Lumpperintie 7, 01900 Nurmijärvi), hintaan
50€/m².
2. alistaa tekemänsä päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 3, kartta.
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Määräalan myynti
----------------------------------------------------------------------------------Kiinteistöpalvelun johtokunta 4.6.2013 (Kokous 4/2013, § 55)
Lumpperintien tonttivarannot
Lumpperintien tonttivarantoja käsiteltiin kiinteistöpalvelun johtokunnan 3/2013
kokouksessa seuraavanlaisesti:
Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 1/2013 seuraavan ponnen
liittyen Rajamäen Patruunantie 1:n uusien tilojen rakentamiseen:
"Hyväksyttiin yksimielisesti Markku Schildtin tekemä, Jari Vainion ja
Markku Tapion kannattama, ponsiesitys, että tutkitaan Lumpperin ja
Puontilan alueen tonttivarantojen mahdollista myyntiä osasuorituksena
Rakennus Oy Hartelalle käypään hintaan."
Lumpperintien ja Ihantolantien risteyksessä on kaksi tonttia
suuruudeltaan n. 1600 m² per tontti. Tähän mennessä on saatu yksi
tarjous Kiinteistömaailman välityksellä. Sen mukaan tonttien hinta olisi
383 000 euroa kumpikin eli yhteensä 766 000 euroa.
Kiinteistöpäällikön esitys: Alueesta pyydetään asiantuntija-arviot
kahdelta eri taholta.
Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Kyseessä ovat korttelit 2442 AR II suuruudeltaan 4454 m² (rakennusoikeus 1600
kem²) ja 2443 AR II suuruudeltaan 4224 m² (rakennusoikeus 1600 kem²). Kyseiset
määräalat ovat olleet myynnissä Kiinteistömaailma Probitas Oy LKV:n kautta.
Molemmista tonteista on jätetty yhteistarjous 800 000 €.
Liitteenä on aluetta koskevat hinta-arviot ja Nurmijärven kunnan yhteenveto
toteutuneista kaupoista.
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Kiinteistöpäällikön esitys: Tontit myydään yhteensä 800 000 eurolla. Esitys perustuu
siihen arvioihin, jotka on saatu kahdelta eri
kiinteistövälittäjältä sekä Nurmijärven kunnan
toteutuneista kaupoista.
Päätös:
Esityksen mukaisesti.
----------------------------------------------------------------------------------Asiaa on käsitelty kiinteistöpalvelun johtokunnassa kevään 2013 aikana. Alueella on
voimassa oleva asemakaava. Määräalat sijaitsevat asemakaavan mukaisella AR II =
rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueella. Alueella on
edellytetty sitova tonttijako. Määräaloilla ei ole rakennuksia. Määräaloista on
muodostettu tontit. Nurmijärven kunnalta 23.1.2013 saadun asemakaavan otteen
mukaan molempiin tontteihin kohdistuu 1600 kerrosneliömetrin rakennusoikeus.
Rakennuspaikalle saa rakentaa kaksikerroksisia rakennuksia. Alueella on Nurmijärven
kunnan vesi- ja viemäriverkko. Tonteille johtaa asfaltoitu tie. Tontit rajoittuvat
suurelta osin kaavoitettuun VP- eli puistoalueeseen.
Määräalueista on pyydetty hinta-arviot kahdelta kiinteistövälittäjältä. Arviot ovat
liitteenä.
Määräalat ovat olleet yleisesti myynnissä. Myynnistä on vastannut Kiineistömaailma
Probitas Oy LKV. Määräaikaan mennessä parhaan kokonaistarjouksen yhteensä
molemmista määräaloista jätti Timo Juhani Ahonen 800.000 € (250 €/m²).
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myydä Nurmijärven kunnan kirkonkylässä sijaitsevasta Pappila -nimisestä
tilasta Rn:o 20:95 korttelit 2442 AR II suuruudeltaan 4454 m² ja 2443 AR II
suuruudeltaan 4224 m² 800.000 euron hintaan Timo Juhani Ahoselle.
2. alistaa tekemänsä päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 4, kartta + arviot.
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Toimistosihteerin tehtävän määräaikaisuuden perusteiden
tarkentaminen
Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvosto päätti perustaa määräaikaisen
toimistosihteerin tehtävän kokouksessaan 16.4.2013 (KN 3/2013, § 53).
Toimistosihteerin tehtäviin määriteltiin kuuluvan erityisesti seurakunnan arkiston
järjestäminen ja arkistoinnista vastaaminen, asianhallintajärjestelmän käyttöönotto ja
käyttö sekä muut myöhemmin sovittavat tehtävät.
Nurmijärven seurakunnalla on arkistosääntö, jossa määritellään asiakirjahallinnon
toimintatavat. Arkistonmuodostussuunnitelma on arkistosäännön liite, joka sisältää
seurakunnan tehtävät, toiminnot ja niistä syntyvät asiakirjojen käsittelyohjeet.
Seurakunnan arkistoinnin ja asiakirjahallinnon tehtäviin kuuluvat
asiakirjojen kirjaaminen ja rekisteröinti (ei erillistä diaaria), asiakirjojen järjestäminen,
kuvailu ja säilyttäminen, asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta huolehtiminen sekä
niiden käyttötarpeen määrittäminen, seulonta ja toisarvoisten asiakirjojen
hävittäminen. Tehtävät kattavat asiakirjan koko elinkaaren sen laatimisesta tai
vastaanottamisesta hävittämiseen tai arkistointiin saakka.
Tehtävän määräaikaisuus perustuu etukäteen tarkoin määriteltyyn
projektiluonteisuuteen. Projektin päätavoitteena on järjestää seurakunnan arkisto.
Edelleen tavoitteena on luoda nykyaikaiset ja modernit toimintatavat sekä arkistointiin
että asiakirjahallintaan yleisesti. Tavoitteena on, että projektin avulla saavutettavat
nykyaikaiset käytännöt ja eri välineiden käyttö integroituvat osaksi seurakunnan ja
seurakuntatoimiston tavanomaista työtä projektiin päättymiseen mennessä. Pelkästään
arkiston läpikäyminen ja arkiston järjestäminen ovat siinä määrin mittavia tehtäviä,
että on perusteltua varata tähän työhön riittävästi aikaa. Siksi määräaikaisuuden
päättymiseksi päätettiin 31.12.2015.
Seurakunnan arkiston järjestäminen ja arkistoinnista vastaaminen sekä
asianhallintajärjestelmän käyttöönotto ja käyttö vaativat sellaista erityisosaamista, että
on tarkoituksenmukaisinta ja seurakunnan edun kannalta parasta julistaa
määräaikaisen toimistosihteerin tehtävä julkisesti haettavaksi. Tämä on myös linjassa
kirkkoneuvoston aiempien päätösten kanssa.
Tehtävään haettiin ensivaiheessa osaajaa seurakunnan sisäisellä haulla. Etusijalla
olivat ne seurakuntatoimiston työntekijät, joiden työsuhde päättyy määräaikaisuuden
vuoksi henkilöstösuunnitelman mukaisesti vuosien 2013-2014 aikana. Haussa
hakemuksensa jätti kaksi seurakuntatoimiston työntekijää. Hakemuksensa jättäneillä
ei ole sellaista riittävää kokemusta arkistoinnista ja asiakirjahallinnosta, että heidän
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valintansa olisi perusteltua ja seurakunnan edun mukaista ilman julkista
hakumenettelyä. Tehtävää aiemmin hakeneiden hakemukset otetaan huomioon
tehtävää täytettäessä ilman uutta hakemusta.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää tarkentaa toimistosihteerin määräaikaisuuden perusteita
esittelytekstissä kuvatulla tavalla.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää julistaa toimistosihteerin määräaikaisen tehtävän
julkisesti haettavaksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Kirkkovaltuuston strategiaseminaarin palautekeskustelu
Kirkkovaltuusto piti strategiaseminaarin ma 10.6. klo 17.00 - 19.00.
Strategiaseminaarin annista, kokemuksista, tunnelmista ja suullisesta palautteesta on
hyvä käydä reflektoivaa keskustelua ja antaa strategiatyöryhmälle palautetta
jatkotyöskentelyyn. Lisäksi on hyvä käydä vielä läpi strategiatyöskentelyn
suunnitelmat syksyn osalta strategiatyöryhmän puheenjohtajan johdolla.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Seurakunnan yhteyshenkilöiden nimeäminen
seurakuntarakenneuudistusta koskevissa asioissa
Keski-Uudenmaan seurakuntien kesken on epävirallisissa keskusteluissa noussut tarve
keskustella seurakuntarakenneuudistuksesta. Tiedossa on, että Järvenpään, Keravan ja
Tuusulan seurakunnat ovat jo keskenään pohtineet seurakuntarakenneuudistuksen
merkitystä ja vaikutuksia niiden toimintaan. Alustavasti on sovittu, että KeskiUudenmaan seurakunnat tapaisivat elo-syyskuulla 2013 keskustellakseen muun
muassa seurakuntarakenneuudistuksesta. Koska keskustelut ovat alustavia ja hyvin
vapaamuotoisia, on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista nimetä yleensäkin
seurakuntaa edustavat henkilöt käymään näitä keskusteluja. Luontevimmat
seurakunnan edustajat ovat kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
kirkkovaltuuston puheenjohtaja.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä Nurmijärven seurakunnan yhteyshenkilöiksi
seurakuntarakenneuudistusta koskevissa kysymyksissä kirkkoneuvoston
puheenjohtaja Ari Tuhkasen ja varapuheenjohtaja Markku Jalavan sekä
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirpa Rantalan.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Nurmijärven seurakunnan puhelu- ja tietoliikennepalveluiden
toimittajan valinta
Nurmijärven seurakunta on kilpailuttanut puhepalvelu- sekä tietoliikenneyhteydet.
Nykyiset sopimukset ovat päättymässä ja uuden sopimuskauden kilpailuttaminen oli
ajankohtaista. Hankinnan tavoitteena oli saavuttaa nykyaikainen, laadukas ja
kustannustehokas ratkaisu. Hankinta toteutettiin yhteyshankintana Vantaan
seurakuntayhtymän kanssa.
Ennakkomäärittelyssä tärkeimpinä osa-alueina on painotettu mm. seuraavia asioita:
• yksi

kokonaistoimittaja, joka vastaa kokonaisuudesta palveluna ilman investointeja.

• puheratkaisu

kokonaan mobiilivaihteeseen perustuva.

• nykyiset puhelinnumerot säilyvät ennallaan
• tietoliikenneverkon

nopeudet yhdenmukaistetaan

• kaikki

toiminnallisuudet pysyvät vähintään nykyisellä tasolla, monin osin tulee
parannuksia.
Palvelun osalta kaikki määritellyt tavoitteet täyttyivät ja lisäksi kustannustehokkuus
saatiin varmistettua.
Palveluiden nykyiset kokonaiskustannukset ovat tällä hetkellä noin 72 000 €/vuosi
(veroton). Kilpailutuksen seurauksena kustannukset tulevat jatkossa olemaan noin 47
000 €/vuosi (säästöä noin -35%, -25 000 €/vuosi, veroton).
Hankintailmoitus julkaistiin HILMA-kanavassa 25.4.2013. Tarjousten viimeinen
mahdollinen jättöaika oli 6.6.2013 klo 10.00. Määräaikaan mennessä tarjouksen
jättivät DNA Oy, Elisa Oyj sekä TeliaSonera Finland Oyj.
Tarjoajat täyttivät tarjoajalle edellytetyt kelpoisuusvaatimukset ja tarjoukset
täyttivät tarjouspyynnössä ilmoitetut vähimmäisvaatimukset.
Päätösperusteena käytettiin kokonaistaloudellisesti edullisinta painottaen hintaa 60 %
ja laadullisia tekijöitä 40 %. Ilmoitetuilla kriteereillä vertailun kokonaistaloudellisesti
edullisemmaksi tarjoajaksi suoriutui DNA Oy.
Tarjouspyynnössä, hankintamenettelyssä sekä tarjousvertailussa käytettiin alaan
erikoistunutta konsulttitoimisto Learnpoint Oy:tä.
Tarjouspyyntö sekä tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.
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Liitteenä (LIITE 5) on julkinen oheismateriaali:
• Tarjousten

kokonaistaloudellisuusvertailu (laatupisteiden muodostuminen ja
pisteytystaulukko).

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita puhepalvelu- sekä tietoliikenneyhteyksien toimittajaksi
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen DNA Oy:n.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 5, tarjousten kokonaistaloudellisuusvertailu.
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Ilmoitusasioita
1.
2.
3.
4.

Kirkkoneuvoston edellisen kokouksen pöytäkirja 4/2013 (LIITE 6).
Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja 4/2013 (LIITE 7).
Perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunnan pöytäkirja 8.4.2013 (LIITE 8).
Jerusalemin arabilastentarhan sopimus on Suomen Lähetysseuran aloitteesta
nähty hyväksi päättää. Tässä vaiheessa sitä ei korvata uudella, vaan
Nurmijärven seurakunnan työn kohteina ja työvälineinämme käytetään jo
voimassa olevia sopimuksia.
5. Uudet virkamiesoikeudelliset säädökset voimaan 1.6.2013.
6. Seuraava kirkkoneuvoston kokous on ti 3.9.2013 klo 16.30. Kokousta edeltää
hautausmaakatselmus klo 15.00 Rajamäen hautausmaalta alkaen.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 6, Kirkkoneuvoston edellisen kokouksen pöytäkirja 4/2013.
LIITE 7, Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja 4/2013.
LIITE 8, Perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunnan pöytäkirja 8.4.2013.
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Kokouksen päättäminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.17.
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 20.6.–20.7.2013 ma – pe klo 9-14.

Ari Tuhkanen
kirkkoherra, puheenjohtaja

Sami Ojala
kokouksen sihteeri

Tuula Ariluoma
pöytäkirjan tarkastaja

Yrjö Kivinen
pöytäkirjan tarkastaja
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