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KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 7/2013
Aika:
Paikka:

1.10.2013

Tiistai 1.10.2013 klo 16.00-19.01.
Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi.

Kokouksen osallistujat
Jäsenet:

Tuhkanen Ari, puheenjohtaja, poissa § 125.
Jalava Markku, varapuheenjohtaja
Ariluoma Tuula
Kivinen Yrjö
Kuula Ina
Lausvaara Jyrki, poistui §:n 125 aikana klo 18.00.
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, poistui §:n 119 aikana klo 17.30.
Schildt Markku, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Hyvärinen Tuomo, talousjohtaja, esittelijä, poistui §:n 127 aikana klo 18.16.
Ojala Sami, sihteeri
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KN § 114 Kokouksen avaaminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen kello 16.00. Valitaan
pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Aulikki Markkanen ja
Sinikka Palokangas.
Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Aulikki Markkanen ja Sinikka Palokangas.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KN § 115 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 3.9.2013 Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu kokouksen osanottajille
to 26.9.2013.
Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KN § 116 Työjärjestys
Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin sillä muutoksella, että § 125 siirrettiin pykäläksi 117.
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KN § 117 Diakonian viranhaltijan valinta
Nurmijärven seurakunnassa on ollut avoinna diakonian virka. Kirkkoneuvosto päätti
kokouksessaan 3.9.2013 (KN 6/2013, § 100) nimetä diakonian viran täyttämistä
varten rekrytointiryhmän. Työryhmän jäseniksi nimettiin johtava diakonian
viranhaltija Tero Konttinen, diakoni Tuula Moström, kirkkovaltuutettu Liisa Äikäs,
julistus- ja palvelutyön johtokunnan pj. Seppo Ahonen sekä kirkkoneuvoston
edustajaksi Markku Jalava. Työryhmän tehtävänä on ollut huolehtia
rekrytointiprosessista kokonaisuudessaan. Hakuprosessin aluksi julkaistiin seuraava
hakuilmoitus internetissä osoitteissa evl.fi/rekry, mol.fi sekä nurmijarvenseurakunta.fi.
----------------------------------------------------------------------------------------------DIAKONIAN VIRKA
Meillä on seitsemän diakonian virkaa, joista yksi on johtava. Lisäksi tiimiin kuuluu
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Haemme hyvää tyyppiä, diakonian osaajaa,
jolla on vankka ammattitaito ja kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.
Arvostamme hyviä tiimityötaitoja. Kokemus päihdetyöstä ja verkkoviestinnästä
katsotaan eduksi. Viranhoidossa oman auton käyttö välttämätöntä. Seurakunta
avustaa tarvittaessa asunnon hankkimisessa.
Työ painottuu tällä hetkellä Klaukkalan alueelle sisältäen mm. vastaanotto-,
kotikäynti-, ryhmä- ja leirityötä (vastuu päihde- ja kriminaalityöstä koko kunnan
alueella). Lisäksi työhön kuuluu vastuu diakoniaruokailuiden kehittämisestä
Klaukkalan ja Kirkonkylän taajamissa.
Kelpoisuusehtona piispainkokouksen (13.9.2005) hyväksymä diakonian virkaan
kelpoistava tutkinto.
Tehtäväkohtainen palkka vaativuusryhmä 502 mukaisesti. Peruspalkka on 2253,75 €.
Vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa voidaan maksaa enintään 15 %
peruspalkasta. Lisäksi voidaan maksaa harkinnanvaraista palkanosaa (4 tai 6%
peruspalkasta).
Virka täytetään 1.11.2013 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä
RRL 6§ 2 mom. mukainen rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.
Viranhaussa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Hakijan tulee olla konfirmoitu
ev. Lut. kirkon jäsen.
Tiedustelut: johtava diakonian viranhaltija Tero Konttinen p. 040 829 3411 tai
tero.konttinen@evl.fi
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Hakuaika päättyy 24.9. klo 16. Hakemukset liitteineen (CV ja keskeiset
todistusjäljennökset) osoitetaan Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvostolle. os. PL
30, 01901 Nurmijärvi. Kuoreen merkintä ”diakonian virka”. Sähköpostin rtfliitetiedostona lähetettäessä osoite on tero.konttinen@evl.fi. Kirjallisia hakemuksia ei
palauteta. HUOM! Haastattelut pidetään jo torstaina 26.9. klo 8.30-14 välisenä
aikana.
----------------------------------------------------------------------------------------------Rekrytointityöryhmän laatima lausunto ja hakijayhteenveto toimitetaan
kirkkoneuvoston jäsenille erikseen vielä ennen kokousta.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita diakonian viranhaltijan rekrytointityöryhmän lausunnon
mukaisesti.
Asian käsittely:
Esittelijän ehdotus oli rekrytointityöryhmän esityksen mukaisesti, että diakonian
virkaan valittaisiin diakoni Veera Värtelä.
Markku Jalava teki esittelijän ehdotuksesta poikkeavan esityksen, että diakonian
virkaan valittaisiin nuorisotyönohjaaja Maritta Kopsala. Yrjö Kivinen kannatti Jalavan
esitystä. Suoritettiin kättennostoäänestys. Äänestyksessä Värtelä sai 7 ääntä, Kopsala
sai 2 ääntä. Näin ollen kirkkoneuvoston päätökseksi tuli, että diakonian virkaan
valitaan diakoni Veera Värtelä.
Markku Jalava jätti päätökseen eriävän mielipiteen (LIITE 9).
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti valita diakonian virkaan diakoni Veera Värtelän liitteenä
(LIITE 10) olevasta lausunnosta ilmenevin perustein.
Ennen viran vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä RRL 6§ 2 mom. mukainen rikosrekisteriote.
Virassa on neljän kuukauden koeaika.

Liitteet:

LIITE 9, Markku Jalavan eriävä mielipide.
LIITE 10, työryhmän lausunto + hakijayhteenveto.
5/19

KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 7/2013
KN § 118 Henkilöstöasia

6/19

1.10.2013

KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 7/2013

1.10.2013

KN § 119 Kanttorin virantäyttö
Nurmijärven seurakunnan kirkonkylän kirkkopiirin kanttorin virka on ollut ilman
vakinaista viranhaltijaa keväästä 2013 alkaen. Seurakunnassa on neljä kanttorin
virkaa, joista yksi on johtava kanttori. Kolmeen kirkkopiiriin on kuhunkin sijoitettu
yksi kanttorinvirka.
Kyseessä olevan kanttorin viran edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto,
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen
ymmärtämisen taito.
Seurakunnan edun mukaista on hakea kanttorin virkaan monipuolista kirkkomusiikin
osaajaa, jonka työnkuvaan kuuluu kanttorin perustehtävien kuten jumalanpalvelusten,
kirkollisten toimitusten sekä muiden seurakunnan tilaisuuksien musiikista
vastaaminen.
Kanttorinvirka on julistettava haettavaksi, jotta nykyisen laajuinen laadukas
musiikkityö voi jatkua seurakunnassa. Rekrytointiprosessia varten ehdotetaan
perustettavaksi työryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia rekrytointiin liittyvistä
yksityiskohdista ja virantäyttöprosessin käytännön järjestelyistä.
Nurmijärven seurakunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää
kanttorin valinnasta.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää julistaa ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin
viran julkisesti haettavaksi.
Edelleen kirkkoneuvosto päättää nimetä rekrytointityöryhmän jäsenet.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto päätti käynnistää rekrytointiprosessin ja nimetä työryhmän
vastaamaan rekrytointiprosessista. Työryhmään valittiin seuraavat henkilöt: johtava
kanttori Satu Ranta, julistus- ja palvelutyön johtokunnan pj. Seppo Ahonen,
strategiatyöryhmän jäsen Taina Lemola, kirkonkylän piirikappalainen Hannu
Saloranta, kirkkoneuvoston edustaja Sinikka Palokangas.
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KN § 120 Hankintarajat
Nurmijärven seurakunta on siirtynyt Kirkon palvelukeskuksen (KiP) asiakkaaksi
1.9.2013. KiPa edellyttää, että asiakas (seurakunta) määrittää hankintarajat.
Hankintarajat on tällä hetkellä määritelty kiinteistöpalvelun johtosäännössä
seuraavasti:
• kiinteistöpäällikkö 5.000 euro
• puistopäällikkö 5.000 euro
• talousjohtaja 20.000 euro
Muilta osin hankintarajoja ei ole määritelty.
Hankintaohjeen 9.7 mukaan "alle 2.000 euron tavara- tai palveluhankinnan voi tehdä
ilman varsinaista kilpailuttamista mahdollisimman kokonaistaloudellisesti, jos tavaraa
tai palvelua ei ole saatavissa sopimustoimittajalta (puitesopimus). Kuitenkin on
aiheellista hakea hinta- ja tuotetietoja hankinnan kohteesta ennen tilauksen tekoa.
Hankinnasta ei tarvitse tehdä kirjallista päätöstä eikä hankintailmoitusta. Tilaukset on
kuitenkin tehtävä kirjallisesti sovittujen tilausehtojen dokumentoimiseksi tai
vaadittava kirjallinen tilausvahvistus."
Hankintaohjeen linjauksen mukaisesti muiden työntekijöiden kuin kiinteistöpäällikön,
puistopäällikön ja talousjohtajan hankintarajaksi esitetään 2.000 euroa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää määrittää Nurmijärven seurakunnan työntekijöiden
hankintarajat seuraavasti:
• kiinteistöpäällikkö 5.000 €
• puistopäällikkö
5.000 €
• talousjohtaja
20.000 €
• muut työntekijät 2.000 €
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KN § 121 Vakuutusten kilpailutus ja hankinta
Kiinteistöpalvelun johtokunta 12.9.2013 (Kokous 5/2013)
------------------------------------------------------------------------------------------Kiinteistöpalvelun johtokunta käsitteli vakuutusten kilpailutusta kokouksessaan
2/2013 seuraavasti:
”Nurmijärven seurakunnan vakuutukset kilpailutettiin edellisen kerran vuonna 2008.
Seurakunnan vakuutusten hallinnointi ja hankinta on vaativa ja asiantuntemusta
edellyttävä tehtävä. Eri vakuutusyhtiöiden tarjoamat palvelut hintoineen ovat hyvin
vaikeasti vertailtavissa.
Seurakuntamme vakuutusasioita on hoitanut Optimiriskit Ky:n toimitusjohtaja Lauri
Laitila. Hän on myös laatinut kirkkohallitukselle tietopaketin vakuutusten
kilpailuttamisesta. Vakuuttaminen on yksi tapa hallita vahinkoriskejä. Tarjouspyynnön
on aina perustuttava riskikartoitukseen, jossa käydään läpi kaikkien
vakuutuskohteiden tunnusluvut ja turva- laajuustarpeet.
Vakuutusten kilpailuttaminen on suuri työ, joka tulee suunnitella huolellisesti.
Vakuutusten valintaperuste ei voi olla pelkkä hinta, vaan valinnan tulee perustua
kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. Mitä yksiselitteisempi tarjouspyyntö on, sitä
parempia tarjouksia on mahdollista saada ja tehdä kokonaistaloudellista
edullisuusvertailua.
Optimiriskit Ky on tarjonnut vakuutusmeklaripalveluja yhteishintaan 2992 euroa.
Tarjous sisältää seurakunnan vakuutusturvan kartoituksen. Seurakunnan
vakuutustarpeen ja tulevan vakuutuspolitiikan määrittelyn. Vakuutusten
kilpailuttamisen, sekä vakuutussuunnitelman laatimisen. Optimiriskit Ky toteaa, että
kilpailutuksen hinta on noin 900 euroa edullisempi kuin edellinen vuonna 2008
toteutettu kilpailutus, koska pitkä yhteistyö Nurmijärven seura- kunnan vakuutusten
ylläpidosta ei nyt vaadi kilpailutusta varten niin laajaa pohjatyötä. Tarjous liitteenä.
Kiinteistöpäällikön esitys:
Kiinteistöpalvelun johtokunta antaa Nurmijärven seurakunnan
vakuutusten kilpailuttamisen Optimiriskit Ky:lle tarjottuun hintaan,
jolloin täyttyy alan asiantuntemuksen ja myöskin riippumattomuuden
peruste.
Päätös:

Esityksen mukaisesti.”
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Optimiriskit Ky:n selvityksen mukaan vakuutustarjoukset pyydettiin kolmelta
vakuutusyhtiöltä: If, Pohjola ja Pohjantähti. Tarjoukset saatiin Ifiltä ja Pohjolalta.
Pohjolan tarjous oli edullisin, kuten liitteenä olevasta yhteenvedosta käy ilmi.
Seurakunnan vakuutukset ovat tälläkin hetkellä Pohjolassa. (LIITE 1)
Kiinteistöpäällikön esitys:
Vakuutukset otetaan edullisimman tarjouksen tehneeltä Pohjolalta.
Päätös:
Esityksen mukaisesti.
------------------------------------------------------------------------------------------Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää ostaa vakuutuspalvelut edullisimman tarjouksen tehneeltä
Pohjolalta esittelytekstistä ja liitteestä ilmenevin perustein (LIITE 1).
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 1, yhteenveto vakuutustarjouksista.
10/19

KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 7/2013

1.10.2013

KN § 122 Saatavien poistaminen vuodelta 2010-2011
Kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavien perinnästä. Avoimet
saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi
välittömästi tuloksettomien perintä-toimenpiteiden jälkeen. Saatavien perimistä
jatketaan myös tämän jälkeen. (Taloussääntö 12 §)
Kirkkoneuvosto päätti 18.3.2008 § 41, että jatkossa laaditaan vain selvitys, mistä
maksamatta jääneet summat ovat muodostuneet, eikä maksun suorittamatta
jättäneiden nimiä tuoda enää tiedoksi.
Vuoden 2010 ja 2011 saatavat ovat muodostuneet leiri- ja kerhomaksuista, sekä
tilavuokrista yhteissummaltaan 5787,15 euroa.
Maksuja on karhuttu reskontranhoitajan antaman tiedon mukaan useita kertoja.
Siirryttäessä Kipaan on saatavat pitänyt ”putsata” vanhoista vuosista edellistä vuotta
lukuun ottamatta.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää poistaa vuodelta 2010 - 2011 kertyneet saatavat yhteensä
5787,15 euroa.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KN § 123 Määräaikaisen arkistonhoitajan/toimistosihteerin valinta
Nurmijärven seurakunnassa on ollut haettavana määräaikaisen arkistonhoitajan /
toimistosihteerin tehtävä 1.11.2013-31.12.2015 väliseksi ajaksi. Kirkkoneuvosto päätti
kokouksessaan 16.4.2013 (KN 3/2013, § 53) nimetä määräaikaisen arkistonhoitajan
tehtävän täyttämistä varten rekrytointiryhmän ja sen jäseniksi hallintopäällikön,
talousjohtajan ja kirkkoneuvoston edustajaksi Tuula Ariluoman sekä sihteeriksi
henkilöstösihteerin. Työryhmän tehtävänä on ollut huolehtia rekrytointiprosessista
kokonaisuudessaan. Hakuprosessin aluksi julkaistiin seuraava hakuilmoitus
internetissä osoitteissa evl.fi/rekry, mol.fi sekä nurmijarvenseurakunta.fi.
---------------------------------------------------------------------------------------Nurmijärven seurakunnassa on haettavana
Arkistonhoitaja / toimistosihteerin määräaikainen työsuhde 1.11.2013 - 31.12.2015
Nurmijärven seurakunnan arkistoinnin ja asiakirjahallinnon tehtäviin kuuluvat
asiakirjojen kirjaaminen ja rekisteröinti, 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.
Arkistonhoitaja / toimistosihteerin tehtäviin kuuluu erityisesti seurakunnan
arkiston järjestäminen ja arkistoinnista vastaaminen, asianhallintajärjestelmän
käyttöönotto ja käyttö sekä muut johtoryhmän antamat tehtävät.
Tehtävään valittaessa eduksi katsotaan soveltuva koulutus, työkokemus
arkistoinnista/arkistotoimen hoitamisesta, tarkkuus, kyky itsenäiseen työskentelyyn
sekä yhteistyötaidot.
Tehtävä on määräaikainen (1.11.2013 - 31.12.2015) projekti. Projektin päätavoitteena
on järjestää seurakunnan arkisto, sekä 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. Työsuhteen aloitus sopimuksen mukaan. Tehtävän palkkaus sijoittuu
vaativuusryhmään 402. Lisätietoja tehtävästä antaa hallintopäällikkö Sami Ojala, 050
370 2343, pe 16.8. klo 9-14.
Hakemukset ja CV tulee lähettää 26.8. klo 16.00 mennessä epi.kapanen@evl.fi.
Haastattelut ovat torstaina 5.9.2013 klo 9.00 – 13.00 Nurmijärvellä, haastattelukutsut
soitetaan perjantain 30.8. aikana.
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Tehtävään saapui määräajassa 51 hakemusta, joista haastatteluun kutsuttiin
hakuasiakirjojen perusteella viisi hakijaa. Aiemmin seurakunnan sisäisessä haussa
paikkaa hakeneiden hakemukset otettiin etukäteen ilmoitetusti huomioon. Haastattelun
suoritti kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä. Kutakin haastateltavaa haastateltiin
30–40 minuuttia. Aikaan sisältyi myös haastateltavan omat kysymykset.
Haastattelussa käytettiin yhtenäistä kysymyslomaketta. Kaikilta haastateltavilta
kysyttiin samat kysymykset. Ennen haastattelua haastateltavalle selvitettiin
rekrytointiprosessin kulku.
Rekrytointityöryhmän lausunto sekä hakijayhteenveto ovat liitteenä (LIITE 2).

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää valita liitteenä (LIITE 2) olevasta rekrytointityöryhmän
lausunnosta ilmenevin perustein määräaikaiseen arkistonhoitajan / toimistosihteerin
tehtävään 1.11.2013-31.12.2015 väliseksi ajaksi yhteiskuntatieteiden kandidaatti Lauri
Palmin. Hänen kieltäytymisensä varalle esitetään valittavaksi filosofian maisteri Juho
Wilskman.
Ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 2, hakijayhteenveto + rekrytointityöryhmän lausunto.
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KN § 124 Seurakuntarakenneuudistuksen tilannekatsaus
Kirkolliskokous käsitteli kevätistunnossaan 15.5.2013 seurakuntarakenteiden
kehittämisen päälinjoja. Kirkkohallituksen esityksen ja hallintovaliokunnan mietinnön
pohjalta kirkolliskokous teki 19 linjausta, joiden perusteella valmisteluja jatketaan.
Piispainkokous antaa linjauksista oman lausuntonsa syksyllä/talvella. Valmistelujen
seuraavassa vaiheessa tehdään vaadittavat kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon
vaalijärjestyksen muutosehdotukset. Seurakuntarakenteet palaavat kirkolliskokouksen
käsittelyyn lainsäädäntöasiana toukokuussa 2014. Lainsäädännön muutokset vaativat
taakseen ¾ määräenemmistön. Päätöstä asiassa voitaneen odottaa aikaisintaan
marraskuussa 2014.
Nurmijärven seurakunta on sopinut yhteistapaamisesta Tuusulan ja Nurmijärven
rovastikuntien kesken. Mukaan on kutsuttu Tuusulan, Nurmijärven, Keravan,
Järvenpään, Hyvinkään ja Mäntsälän seurakunnat sekä Espoon hiippakunnan
tuomiokapitulin edustaja. Jokaisesta seurakunnasta paikalle on kutsuttu sekä
luottamushenkilö- että virkamiesjohto. Tapaaminen järjestetään Hyvinkäällä torstaiiltana 14.11.2013. Tapaamisen valmistelusta vastaa Nurmijärven rovastikunnan
lääninrovasti, Hyvinkään kirkkoherra Ilkka Järvinen. Tapaamisen tarkoituksena on
keskustella sekä kunta- että seurakuntarakenneuudistuksesta ja niiden mahdollisista
vaikutuksista Keski-Uudenmaan alueen seurakuntiin.
Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvoston on hyvä käydä keskustelua omista
näkemyksistään ja odotuksistaan itse asiaan liittyen. Hyvä on myös keskustella
marraskuun tapaamiseen kohdistuvista odotuksista sekä näkökulmista, joita
tapaamisen keskusteluissa on tärkeää ottaa huomioon ja nostaa esille.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KN § 125 Sanan Suvipäivien järjestäminen Klaukkalassa 13.-15.6.2014
Kansan Raamattuseura on lähestynyt seurakuntaamme tiedustellen mahdollisuutta
järjestää ensi kesänä Sanan Suvipäivät Klaukkalassa. Sanan Suvipäivät on Kansan
Raamattuseuran järjestämä kesäjuhla, joka järjestetään viikkoa ennen juhannusta
olevana viikonloppuna 13.-15.6.2014. Suvipäiville osallistuu noin 4500-5000 kävijää.
Tutkimuksen mukaan tapahtumassa on merkittävä osa kävijöitä, joille Kansan
Raamattuseura tai seurakunta ei ole tuttu. Tapahtumapaikkakunta vaihtuu vuosittain,
ja tapahtuma järjestetään pääsääntöisesti paikallisseurakunnan kanssa yhteistyössä.
Kirkkoherra on alustavasti selvittänyt muun muassa kunnanjohtajan kanssa kunnan
suhtautumista Sanan Suvipäivien järjestämiseen Klaukkalassa. Suhtautuminen on ollut
myönteistä. Yhteistyöstä on tässä vaiheessa neuvoteltu pääasiassa tilakysymysten
osalta. Tämän pykälän liitteenä on Kansan Raamattuseuran yhteistyöpyyntö
seurakunnalle Sanan Suvipäivien järjestämiseksi sekä tarkempi esitys siitä, mitä
tapahtumayhteistyö tarkoittaa seurakunnalle käytännössä. Liitteessä on kuvattu myös
tapahtuman talouteen liittyviä periaatteita ja käytäntöjä. (LIITE 3)
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että Nurmijärven seurakunta vastaa myöntävästi Kansan
Raamattuseuran yhteistyöpyyntöön Sanan Suvipäivien järjestämiseksi Klaukkalassa
13.-15.6.2014.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Kirkkoherra Ari Tuhkanen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Liitteet:

LIITE 3, yhteistyöpyyntö + esitys tapahtumayhteistyöstä.
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KN § 126 Viestintätoimikunnan kokoonpanon muutos
Viestintätoimikunnan jäsen Pirkko Laakso on eronnut viestintätoimikunnasta.
Kirkkoneuvoston tehtävänä on nimetä viestintätoimikunnan jäsenet.
Tiedottaja on valmistellut jäsenen valintaa ja päätynyt ehdottamaan, että
viestintätoimikuntaan nimettäisiin May Roth-Edelmann Rajamäeltä.
Tällä hetkellä viestintätoimikunnan jäsenet ovat Markku Jalava (pj) Kirkonkylästä,
Jyrki Lausvaara Nukarilta ja Rauni Koivukangas Klaukkalasta. Roth-Edelmannin
valinta täydentäisi muun muassa viestintätoimikunnan alueellista kattavuutta.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää nimetä Nurmijärven seurakunnan viestintätoimikuntaan May
Roth-Edelmannin Rajamäeltä.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KN § 128 Henkilöstöasia
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KN § 129 Ilmoitusasioita
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 6/2013 (LIITE 4).
Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja 5/2013 (LIITE 5).
Perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunnan pöytäkirja 2.9.2013 (LIITE 6).
Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 12.9.2013 (LIITE 7)
Viestintätoimikunnan pöytäkirja 17.9.2013 (LIITE 8)
Kirkkoherran terveiset jumalanpalveluselämän kehittämisseminaarista
Englannista.
7. Strategiatyön tilanne.
8. Kirkkovaltuuston kokous on ti 22.10.2013 klo 18.00. Kokousta edeltää
kyselytunti klo 17.00 alkaen.
9. Seuraava kirkkoneuvoston kokous on ti 29.10.2013 klo 16.30.
10. Kipa-info.
11. KirkkoHR-info.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 4, Kirkkoneuvoston pöytäkirja 6/2013.
LIITE 5, Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja 5/2013.
LIITE 6, Perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunnan pöytäkirja 2.9.2013.
LIITE 7, Ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja 12.9.2013.
LIITE 8, Viestintätoimikunnan pöytäkirja 17.9.2013.
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KN § 130 Kokouksen päättäminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.01.
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 4.10.–4.11.2013 ma – pe klo 9-14.

Ari Tuhkanen
kirkkoherra, puheenjohtaja

Sami Ojala
kokouksen sihteeri

Aulikki Markkanen
pöytäkirjan tarkastaja

Sinikka Palokangas
pöytäkirjan tarkastaja
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