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Kokouksen osallistujat
Jäsenet:

Tuhkanen Ari, puheenjohtaja
Jalava Markku, varapuheenjohtaja, (poissa)
Ariluoma Tuula
Kivinen Yrjö, (poissa)
Kuula Ina
Lausvaara Jyrki
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, (poissa)
Schildt Markku, kirkkovaltuuston vpj, (poistui §:n 135 jälkeen klo 17.31).
Hyvärinen Tuomo, talousjohtaja, esittelijä
Ojala Sami, sihteeri
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KN § 131 Kokouksen avaaminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen kello 16.30. Valitaan
pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Miikka Vesterinen ja Tuula
Ariluoma.
Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Miikka Vesterinen ja Tuula Ariluoma.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KN § 132 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 1.10.2013 Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu kokouksen
osanottajille to 24.10.2013.
Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KN § 133 Työjärjestys
Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KN § 135 Viron Mõisakülan ystävyysseurakunnan kirkon urkujen
korjauksen tukeminen
Nurmijärven seurakunnan virolainen Mõisakülan ystävyysseurakunta omistaa
käyttökelvottomat urut. Seurakunta on selvittänyt mahdollisuutta tukea Mõisakülan
kirkon urkujen kokoamista, korjaamista ja soittokuntoon saattamista sekä tästä
aiheutuvia kustannuksia.
Selvitystyön on tehnyt urkujenrakentaja, urkuarkkitehti ja -asiantuntija Paavo Wirpi.
Selvitystyö on tehty yhteistyössä Mõisakülan ja Nurmijärven seurakuntien kanssa.
Tässä yhteydessä Mõisakülan kirkossa olevien urkujen kunto käytiin tarkastamassa
paikan päällä 30.9.2013. Urut ovat tällä hetkellä varastoituina kirkkosalissa lukuun
ottamatta urkukaappia, joka on erillään muista osista kylmässä ja lattiattomassa
varastossa.
Urut on rakentanut urkujenrakennusmestari Hans Wolf Verdenissä Saksassa
Braunschweigin lähellä vuonna 1960. Työ on huolellista ja ammattimaista. Urkujen
kaikki osat ovat kirkossa ja arvion mukaan ehjiä ja käyttökelpoisia. Urkujen monet
osat ovat voimakkaasti likaantuneita ja niissä näkyy pitkän kylmän tai puolilämpimän
varastoinnin jälkiä. Urkujen sydän, tammesta tehty ilmalaatikko, on ehjä ja
tukevarakenteinen. Siinä ei tarkastuksessa havaittu halkeamia eikä muita rikkeytymiä.
Urkujen pillit, jotka sijaitsevat julkisivuun sijoitettuja pillejä lukuun ottamatta kaikki
ilmalaatikolla, ovat muutamin poikkeuksin ehjiä ja vaativat pääosin vain puhdistusta,
soinnin tarkistusta ja viritystä. Muutamia pillejä on oiottava. Pillimateriaali on tinan ja
lyijyn seosta sekä tammea.
Urkujen saattaminen toimintakuntoon tulee aloittaa siirtämällä ne mahdollisimman
pian vähintään puolilämpimään ja kuivaan paikkaan, jossa niihin kertynyt kosteus
poistuu haittaamasta kokoamista ja moitteetonta toimintaa. Asiantuntijan arvion
mukaan urkujen kokoamis- ja kunnostustöiden kustannukset ovat enintään 4.600,euroa ilman arvonlisäveroa sekä matka- ja majoituskuluja.
Nurmijärven seurakunta on tukenut Mõisakülan ystävyysseurakuntaa vuosittain 6.000
euron yleisavustuksella. Nyt esitetään, että tästä avustussummasta kohdennetaan 4.600
euroa Mõisakülan kirkon urkujen kunnostukseen. Tämän lisäksi on tarkoitus kerätä
varoja Mõisakülan ystävyysseurakunnalle Klaukkalan kuoron konserteilla sekä
kolehdeilla.
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Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää kohdistaa vuosittaisesta Mõisakülan seurakunnalle
annettavasta avustuksesta 4.600 euroa kirkon urkujen kunnostukseen.
Talousjohtajan muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää myöntää vuosittaisen Mõisakülan seurakunnalle annettavan
avustuksen lisäksi 4.600 euroa (+ alv) Mõisakülan kirkon urkujen kunnostukseen.
Päätös:

Hyväksyttiin talousjohtajan muutettu päätösesitys.
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KN § 136 Kirkkoneuvoston ja -valtuuston vuoden 2014 kokousaikataulu
Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousaikataulut vuoden 2014 osalta tuodaan
tähän kokoukseen tiedoksi.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä vuoden 2014 kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston
kokousaikataulun tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi kirkkovaltuuston ja -neuvoston vuoden 2014 kokousaikataulu:
Kirkkovaltuuston kokoukset 2014:
• tiistai 17.6.2014
• tiistai 14.10.2014
• tiistai 16.12.2014
Kirkkoneuvoston kokoukset kevätkaudella 2014:
• tiistai 14.1.2014
• tiistai 11.2.2014
• tiistai 18.3.2014
• tiistai 8.4.2014
• tiistai 13.5.2014
• tiistai 17.6.2014
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KN § 137 Kolehtisuunnitelma joulukuulle 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.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa kolehtisuunnitelman joulukuulle 2013 (LIITE 1).
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 1, kolehtisuunnitelma joulukuulle 2013.
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KN § 138 Lapsi- ja perhetyön päiväkerhomaksujen tarkistus
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 §:n mukaan kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnalle
tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut. Kasvatustyön johtokunta on käsitellyt
johtavan lapsityönohjaajan valmistelusta päiväkerhojen lukukausimaksujen
tarkistamista. Tällä hetkellä kyseiset maksut laskutetaan kerran lukukaudessa loka- ja
helmikuun aikana ja ovat suuruudeltaan seuraavat:
• kerran viikossa kokoontuva kerho 30 €
• kahdesti viikossa kokoontuva kerho 55 €
• kolmesti viikossa kokoontuva kerho 75 €
• kolmesti viikossa kokoontuva neljän tunnin kerho 85 €
Sisaralennus 50 % pienemmästä maksusta. Tarvittaessa voi anoa maksuvapautusta.
Nyt esitetään hintoja tarkistettavaksi kasvatustyön johtokunnan päätöksen mukaisesti
seuraavasti 1.8.2014 alkaen:
• kerran viikossa kokoontuva kerho 30 €
• kahdesti viikossa kokoontuva kahden tunnin kerho 50 €
• kahdesti viikossa kokoontuva kolmen tunnin kerho 60 €
• kolmesti viikossa kokoontuva kolmen tunnin kerho 80 €
• kolmesti viikossa kokoontuva neljän tunnin kerho 90 €
Sisaralennus 50 % pienemmästä maksusta. Tarvittaessa voi anoa maksuvapautusta.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää tarkistaa päiväkerhojen lukukausimaksuja 1.8.2014 alkaen
seuraavasti:
• kerran viikossa kokoontuva kerho 30 €
• kahdesti viikossa kokoontuva kahden tunnin kerho 50 €
• kahdesti viikossa kokoontuva kolmen tunnin kerho 60 €
• kolmesti viikossa kokoontuva kolmen tunnin kerho 80 €
• kolmesti viikossa kokoontuva neljän tunnin kerho 90 €
Sisaralennus 50 % pienemmästä maksusta. Tarvittaessa voi anoa maksuvapautusta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KN § 139 Luottamushenkilöille maksettavien palkkioiden tarkistaminen
Nurmijärven seurakunnan luottamushenkilöille maksettavien palkkioiden
tarkistaminen 1.1.2014 alkaen liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Tällä hetkellä
pääsääntö on, että kirkkovaltuuston ja -neuvoston sekä johtokuntien jäsenille
maksetaan 40 €/kokous. Palkkioita esitetään korotettavaksi siten, että kirkkovaltuuston
ja -neuvoston jäsenille maksetaan 60 €/kokous sekä johtokuntien jäsenille 50
€/kokous. Palkkiotaulukko erilaisine poikkeuksineen on tämän esityksen liitteenä
(LIITE 2).
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää tarkistaa luottamushenkilöille maksettavia palkkioita 1.1.2014
alkaen liitteenä olevan taulukon mukaisesti (LIITE 2).
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 2, luottamushenkilöille maksettavat palkkiot.
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KN § 140 Kriisiavun myöntäminen Syyrian pakolaisten auttamiseksi
Syyrian kriisin seurauksena pakolaisia on yli kaksi miljoonaa. Vuoden loppuun
mennessä heitä on ennustettu olevan jo kolme miljoonaa. Esimerkiksi Kirkon
Ulkomaanapu ei mitenkään pysty auttamaan riittävästi sodan uhreja tähän mennessä
saamillaan lahjoituksilla.
Pommitukset, ampumiset ja järjetön väkivalta aiheuttavat kärsimystä yhä useammalle
viattomalle ihmiselle. Uhreiksi joutuvat isät, äidit, ja lapset. Tälläkin hetkellä lukuisat
perheet pakenevat peloissaan naapurimaihin etsien turvaa ja hätäapua pakolaisleireiltä.
Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvostolla on käytössään 1200 € vuosittaiset
käyttövarat. Nyt esitetään, että kirkkoneuvosto lahjoittaisi näistä varoista 1000 €
Syyrian kriisin pakolaisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää lahjoittaa käyttövaroistaan 1000 € Syyrian kriisin pakolaisten
auttamiseksi Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KN § 141 Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta
KL 10 luvun 6 §:n mukaan, jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös
on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi
taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön
panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi.
Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden
ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa
ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen.
Kirkkoneuvoston, jonka tulee panna valtuuston päätökset täytäntöön, tulee ennen sitä
tutkia niiden laillisuus. Tämän kirkkoneuvosto tekee läpikäymällä valtuuston
pöytäkirjat.
Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuustolla oli kokous 22.10.2013. Kokouksen
pöytäkirja on liitteenä (LIITE 3).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää käydä läpi kirkkovaltuuston pöytäkirjan 3/2013 (LIITE 3)
sekä todeta päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 3, kirkkovaltuuston pöytäkirja 3/2013.
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KN § 142 Ilmoitusasioita
1. Kirkkoneuvoston pöytäkirja 7/2013 (LIITE 4).
2. Kirkkovaltuuston kokous on ti 17.12.2013 klo 18.00. Kokousta edeltää
kyselytunti klo 16.30 alkaen, jossa aiheina mm. strategiatyöskentely ja
seurakuntarakenneuudistus.
3. Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset ovat ti 12.11. klo 16.30 ja ti 26.11.2013
klo 16.30.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 4, Kirkkoneuvoston pöytäkirja 7/2013.
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KN § 143 Kokouksen päättäminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.56.
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 30.10.–30.11.2013 ma – to klo 9-16 sekä pe klo 9-14.

Ari Tuhkanen
kirkkoherra, puheenjohtaja

Sami Ojala
kokouksen sihteeri

Miikka Vesterinen
pöytäkirjan tarkastaja

Tuula Ariluoma
pöytäkirjan tarkastaja
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