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Kokouksen osallistujat
Jäsenet:
Ahonen Seppo
Alakärppä Kristiina
Ariluoma Tuula
Forssell Taavi
Harju Pertti
Helminen Sinikka
Jaakkola Pia
Jalava Markku
Jaspa Marjo
Järvinen Tapio
Kaasalainen Erkki
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Markkanen Aulikki
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Pesonen Jeremi
Rantala Sirpa
Rantanen Erkki
Saartoala Hemmo

Schildt Markku (vpj.)
Sivula Marko
Tapaninen Päivi
Tapio Markku
Tikkaoja Tarja
Vainio Jari
Vesterinen Miikka
Viik Satu
Åfeldt Iida
Äikäs Liisa
Öhman Roni

Varajäsenet:

Haapalainen Esko
Ojamäki Timo
Asikainen Mika
Riihimäki Juha

(Pertti Harjun tilalla)
(Tuula Ariluoman tilalla), poissa § 19
(Pia Jaakkolan tilalla)
(Sinikka Palokankaan tilalla)

Työntekijät:

Ojala Sami (kirkkovaltuuston sihteeri)
Tuhkanen Ari (kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.)
Konttinen Tero (johtava diakoni)
Halonen Eeva (lähetyssihteeri)
Tolvanen Birgit (tiedottaja)
Kantola Arto (vs. johtava nuorisotyönohjaaja)
Vuoriheimo Raimo (kiinteistöpäällikkö)
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Kokouksen avaaminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Virpi Korhonen avaa kokouksen kello 19.00

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KV § 13

Alkuhartaus
Kirkkoherra Ari Tuhkanen piti alkuhartauden.

KV § 14

Läsnäolevien toteaminen

Esitys:

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksessa läsnä olevat, hyväksytään
poissaolevien esteet ja paikalle kutsuttujen varajäsenten toimiminen kokouksessa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KV § 15

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla (Kirkkolaki 7 luku 4 §).
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä
seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (Kirkkolaki 8 luku 5 §).
Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 13.4. – 24.4.2012 välisen ajan.
Kokouskutsu on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille, kunkin ryhmän 1-3
varavaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille 13.4.2012. Kokouksen ajankohdasta ja
paikasta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille kirjeellä. Lisäksi kokouksesta on tiedotettu
Nurmijärven Uutiset – seurakuntatoimintaa palstalla ja seurakunnan kotisivuilla.

Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 §)
Aikaisemman käytännön mukaan pöytäkirjan tarkastajien valinnat määräytyvät
aakkosjärjestyksessä.

Esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Jonna Karppinen ja Ina Kuula; sekä
ääntenlaskijoiksi suhteellisen vaalin vaalilautakunnan jäsenet Marjo Jaspa ja Erkki
Rantanen sekä varajäsen Kristiina Alakärppä.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Ina Kuula ja Erika Kuusilinna; sekä
ääntenlaskijoiksi suhteellisen vaalin vaalilautakunnan jäsenet Marjo Jaspa ja Erkki
Rantanen sekä varajäsen Kristiina Alakärppä.

KV § 17

Työjärjestys

Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Palaute kirkkohallitukselle seurakuntien
rakennemuutosprosessin loppuraportista

KN § 49 (kokous 4/2012)
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
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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.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se antaa
kirkkohallitukselle liitteenä olevan palautteen seurakuntien
rakennemuutosprosessin loppuraportista.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se antaa kirkkohallitukselle liitteenä
(LIITE 1) olevan palautteen seurakuntien rakennemuutosprosessin loppuraportista.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Lisäksi kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti Marjo Jaspan ehdotuksesta todeta
palautetta valmistelleen työryhmän kokoonpanon. Valmistelutyöryhmään kuuluivat
Virpi Korhonen, Markku Schildt, Markku Jalava, Ari Tuhkanen, Tuomo Hyvärinen ja
Sami Ojala.

Liitteet:

LIITE 1, palaute seurakuntien rakennemuutosprosessin loppuraportista.
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Rajamäen kirkkotontin osto

KN § 53 (kokous 4/2012)
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
maa-alueen 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
satayksitoistatuhattakolmesataaviisikymmentä (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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Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Altia Oyj:n ja
Nurmijärven seurakunnan välisen Kirkkotontin kaupan hintaan
satayksitoistatuhattakolmesataaviisikymmentä (111 350) euroa.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Valtuutettu Timo Ojamäki ei esteellisenä osallistunut tämän pykälän käsittelyyn.

Liitteet:

LIITE 2, kauppakirja.
LIITE 3, kiinteistörekisterin tietoja kirkkotontista.
LIITE 4, kiinteistörekisterin karttatuloste.
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Kehä-IT yhteistyösopimuksen purkaminen ja IT-palveluiden
hankinta 1.5.2012 alkaen

KN § 26 (kokous 2/2012)
Kehä-IT yhteistyösopimuksen purkaminen ja IT-palveluiden hankinta 1.5.2012
alkaen
Vuoden 2010 alusta toimintansa aloittaneen 21 seurakuntatalouden yhteisen
tietohallintopalveluita tuottavan Kehä-IT yhteistyöalueen jatkamisen edellytykset on
asetettu jäsenseurakuntien taholta kyseenalaisiksi toiminnassa esiintyneiden lukuisten
ongelmien johdosta. Kehä-IT-aluekeskuksen kustannustaso suhteessa sen toimintaan
ja tuottamiin palveluihin on huomattavasti korkeampi kuin valtaosalla muista
vastaavista evankelis-luterilaisten seurakuntien IT-aluekeskuksista. Täydellisesti
liitettynä palvelin- ja ohjelmistovirtualisoituun Citrix-ympäristöön ja laajan
palvelutoiminnan piirissä on vasta kolme seurakuntataloutta, joista Nurmijärven
seurakunta on yksi. Muita 18 seurakuntataloutta on siirretty osittain Kehä-IT:n
hallinnoimien taloushallinnon ja pankkiohjelmien käyttäjiksi Citrixin kautta ja
HelpDesk palvelua sekä IT-laitteiden hankintapalvelua on tarjottu kaikille. Muiden 18
seurakuntatalouden osalta liittymisaikataulu täydelliseen toimintaan Citrixympäristössä on toiminnan epävarmuustekijöiden vuoksi avoin mutta olisi teknisesti
mahdollista.
Kehä-IT:n johtokunta käsitteli kokouksessaan 23.11.2011 asiaa. Johtokunnan
päätöksenä 23.11.2011 kokouksessa oli jatkaa selvitystyötä Kehä-IT -aluekeskuksen
nykyisen toiminnan rationalisoimisesta ja kustannusten karsimisesta sekä
samanaikaisesti selvittää vaihtoehtoisesti kustannuksia nykyisen toiminnan
lopettamisesta ja jäsenseurakuntien siirtymisestä toisten IT-aluekeskusten asiakkaiksi.
Selvitystyön kestoksi arvioitiin 1-2 kuukautta, jonka jälkeen kysymys toiminnan
jatkamisesta otettiin uuteen käsittelyyn.
Kehä-IT:n johtoryhmän 19.12.2011 kokouksessa käsiteltiin projektipäällikkö Jukka
Revon selvitystä palvelukeskuksen toiminnan jatkamisen edellytyksistä. Revon
selvityksen mukaan toiminnan jatkamiselle nähtiin olevan edellytyksiä mm. karsimalla
tuntuvasti Helpdesk- palvelupakettia, luopumalla Citrix-palvelinalustasta sekä
Expand-verkonkiihdyttimistä.
Toisaalta johtoryhmän kokouksessa tuotiin esille Kehä-IT:n monet ongelmat, mm.
riittämätön osaaminen erityisesti tietohallintojohdossa liittyen tekniseen osaamiseen
ja suunnitteluun. Lisäksi henkilöstön johtaminen, julkishallinnon hallinto- ja

Sivu 10 / 17

KIRKKOVALTUUSTO
PÖYTÄKIRJA 2/2012

24.4.2012

kilpailutusprosessien osaaminen ja toteutus on ollut puutteellista. Johtamisen
ongelmat ovat heijastuneet palvelutoiminnan eri osa-alueilla. Osaamisvajetta on
paikattu ulkopuolisia palveluita hankkimalla. Osa ulkopuolisten kanssa tehdyistä
sopimuksista on ollut Kehä-IT:lle todella kalliita. Vuoden 2011 loppupuolella
osaamisvaje on edelleen pahentunut tiettyjen avainhenkilöiden siirryttyä toisen
työnantajan palvelukseen ja osan määräaikaisista sopimuksista ollessa katkolla
henkilöt eivät ole halunneet jatkaa Kehä-IT:ssä. Kehä-IT on iso palvelukeskus, jossa
esimiehenä toimivan tietohallintopäällikön osaamistaso; kokemus esimiestehtävistä ja
vaativista tietohallinnon kehityshankkeista on ratkaisevassa asemassa
palvelutoiminnan onnistuneessa rakentamisessa. Kehä-IT -palvelukeskuksen toimintaa
johtaneet tietohallintopäälliköt eivät valitettavasti ole olleet tehtäviensä tasalla.
Kehä-IT johtoryhmän kokouksessa käydyssä keskustelussa todettiin, että vaikka
toiminnan jatkamiselle saattaisi olla edellytyksiä, on hyvin epätodennäköistä, että
olisi mahdollista aikaansaada laadullisesti riittävän tasokas palvelukokonaisuus, jolla
olisi kykyä asiakasseurakuntien IT-sektorin kehittämiseen tulevaisuuden haasteita
vastaavasti ja kustannustehokkaasti. Muiden IT-alueiden asiakkaaksi siirtymisessä
kustannussäästöä merkittävämmäksi hyödyksi nykyisille seurakuntatalouksille
voidaan katsoa toimivien tietohallintopalveluiden ja jatkuvan kehitystyön piiriin
pääseminen.
Kehä-IT:n johtoryhmän yksimielisenä kantana oli esittää Kehä-IT -palvelukeskuksen
toiminnan lopettamista ja 21 seurakuntatalouden yhteistyösopimuksen purkamista.
Johtoryhmä keskitti jatkoselvitykset Kehä-IT:n purkamiseen ja seurakuntien
mahdollisimman sujuvaan siirtämiseen muille IT-alueille. Nykyisen henkilökunnan
kanssa käynnistettiin YT-neuvottelut ja samalla selvitettiin voivatko vastaanottavat ITalueet palkata heitä tai onko muita ratkaisuja löydettävissä. Purku- ja siirtoprosessin
kestoksi arvioitiin noin puoli vuotta. Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti
Kehä-IT:n yksikölle on tiedotettu suoraan 19.12.2011 Järvenpään talousjohtajan
toimesta purkuprosessin käynnistämisestä. Kehä-IT:n johtoryhmän infokirjeessä
6/2011 asia on myös mainittu. Kirkon yhteistoimintasopimuksen 5 § 2 mom. mukainen
työnantajan ilmoitus työvoimatilanteesta, toiminnan ja talouden tilasta sekä
kehityksestä kaikille työntekijöille on laitettu seurakunnan Intraan (Jästi) 10.1.2012.
Kehä-IT -yhteistyösopimuksen 6. luvun 4 kohdassa todetaan sopimuksen
purkautumisesta ja taloudellisesta loppuselvityksestä seuraavaa:
”Mikäli enemmän kuin jäsenmäärältään puolet osapuolista tai isäntäseurakunta
haluaa irtisanoa tämän sopimuksen, tulee johtokunnan tehdä taloudellinen
loppuselvitys; selvittää sopimukseen perustuvat varat ja velat sekä laatia varojen
jakoehdotus tai ehdotus velkojen kattamiseksi maksuosuuksien suhteessa.
Ehdotuksesta on hankittava tilintarkastajan lausunto. Kun enemmän kuin
jäsenmäärältään puolet osapuolista on asianmukaisesti hyväksynyt johtokunnan
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ehdotuksen, sopimus katsotaan purkautuneeksi. Johtokunnan on suoritettava
selvitystoimet loppuun kolmen kuukauden kuluessa.”
Kehä-IT yhteistyöalueen isäntäseurakuntana Järvenpään seurakunta on ratkaisevassa
asemassa Kehä-IT:n purkamisessa. Järvenpään ratkaisu yhteistyösopimuksen
irtisanomisesta auttaa muita seurakuntia tekemään oman ratkaisunsa. Esitys
sopimuksen irtisanomisesta perustuu kuitenkin Kehä-IT:n johtoryhmän yksimieliseen
näkemykseen Kehä-IT:n purkamisesta.
Yhteistyösopimuksen irtisanominen ja Kehä-IT -palvelukeskuksen toiminnan
lopettaminen ovat aikataulullisesti kriittisiä kysymyksiä liittyen mm. Kirjurijäsentietojärjestelmän käyttöönottoon seurakunnissa. Käyttöönoton ensimmäinen
vaihe ajoittuu kevääseen 2012 ja toinen vaihe syksyyn 2012. On erittäin tärkeätä, että
Kehä-IT:n asiakkaina toimivat 21 seurakuntataloutta voivat siirtyä muiden ITpalvelukeskusten asiakkaiksi mahdollisimman nopealla aikataululla Kirjurivalmiuksien varmistamiseksi ja IT-tukipalvelukonseptien vakiinnuttamiseksi uusien
yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehä-IT:n seurakuntien Kirjuri-järjestelmään
liittymisestä saatiin johtoryhmän 12.1.2012 kokoukseen kirkkohallituksen suositus,
että kaikki Kehä-IT seurakunnat siirtyisivät Kirjuriin vasta 1.9.2012. Johtoryhmä
suosittaa tätä edelleen kaikille jäsenseurakunnilleen. Hallinnollisesti mahdollisimman
nopea Kehä-IT:n purkaminen ja seurakuntatalouksien siirtyminen muiden ITpalvelukeskusten asiakkaiksi minimoi myös päällekkäisiä IT-kustannuksia.
Jäsenseurakunnille kohdistuu kollektiivisesti katettavia kustannuksia Kehä-IT palvelukeskuksen osalta vuodelle 2012 toiminnan lopettamisesta huolimatta.
Monivuotisiin sopimuksiin perustuvia kustannuseriä ovat mm. Citrix-palvelinalustan
käyttäjälisenssikustannukset, palvelinkustannukset ja Thin client (Wyse) kustannukset.
Lähdettäessä valmistelemaan Kehä-IT:n purkamista ja seurakuntatalouksien
siirtymistä muiden IT-aluekeskusten asiakkaiksi ns. vastaanottavien aluekeskusten
lähtökohtana on ollut, että mikään keskuksista ei ole valmis ottamaan kaikkia 21
Kehä-IT:n seurakuntataloutta omaan järjestelmäänsä, vaan Kehä-IT:n toiminta on
tarkoituksenmukaista purkaa hajautetusti useammalle palvelukeskukselle.
Vastaanottavia IT-keskuksia (isäntäseurakuntia) on riittävästi, jotta kaikkien KehäIT:n alueen seurakuntatalouksien Kirkon tietoturvastrategian mukaiset IT-palvelut
voidaan järjestää. Vastaanottavia IT-keskuksia ovat Espoon, Tampereen, Vantaan,
Lahden, Kouvolan ja Rannikon IT-keskukset. Kehä-IT:n tapaan kaksikielisiä ITkeskuksia ovat Rannikon IT-aluekeskus ja Espoon seurakuntayhtymän
tietohallintoyksikkö. Muut IT-aluekeskukset tarjoavat palveluitaan ainoastaan suomen
kielellä. IT-aluekeskusten ominaisuuksista ja kustannuksista on koottu
vertailutaulukko, joka on liitteenä.
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Kehä-IT:n johtoryhmä on 12.1.2012 kokouksessaan hyväksynyt menettelytavan, jossa
suuremmat seurakuntataloudet auttavat pienempiä suuntautumisvaihtoehdon
valinnassa. Länsi-Uusimaalla Lohjan ja Kirkkonummen seurakuntayhtymät ja ItäUudellamaalla Porvoon seurakuntayhtymä ovat valmiita auttamaan pienempiä
seurakuntatalouksia. Keski-Uudellamaalla eli Tuusulan ja Nurmijärven
rovastikunnissa on talousjohtajien kesken ollut kaksi yhteisneuvottelua
suuntautumiskysymyksen käsittelemiseksi, joista viimeisin 31.1.2012.
Nurmijärven seurakunta on käynyt neuvotteluja Vantaan seurakuntayhtymän kanssa
IT-palveluiden hankkimiseksi. Neuvottelut Vantaan seurakuntayhtymän kanssa
päädyttiin aloittamaan Kehä-IT:n projektipäällikkö Jukka Revon laatiman selvityksen
pohjalta. IT-palveluiden hankkimista valmistelemaan perustettiin työryhmä, johon
ovat kuuluneet vt. hallintopäällikkö Sami Ojala, ICT-sihteeri Irina Vähäkainu ja
luottamushenkilö, kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston varajäsen Marjo Jaspa.
Vantaan seurakuntayhtymän tarjoamat IT-palvelut ovat kokonaisuutta tarkasteltaessa
edullisimmat. Syitä tähän on useita. Oleellisimmat erot muihin palveluntarjoajiin
syntyvät ulkoisten palveluiden kriittisestä käytöstä sekä mahdollisuuksien mukaan
käytettävistä ilmaisista avoimen lähdekoodin (open source) ratkaisuista. Vantaan
seurakuntayhtymän IT-palvelut ovat monilta osin yhteensopivat Nurmijärven
seurakunnan nykyisten palveluiden kanssa. Tämä tuo mittavia säästöjä
siirtymävaiheen kustannuksissa muun muassa verkko-operaattorin ja työasemien
hankintojen osalta. Lisäksi Vantaan seurakuntayhtymän tarjoamien IT-palveluiden
etuja ovat lähtökohtaisesti joustava ja asiakaslähtöinen yhteistyö sekä
maantieteellinen sijainti lähellä Nurmijärveä. Tarkempi selvitys Vantaan tarjoamista
palveluista ja niistä aiheutuvista kustannuksista tuodaan kokoukseen.
Työryhmä on päätynyt siihen, että Nurmijärven seurakunnan kannalta sekä
toiminnallisessa että taloudellisessa mielessä tarkoituksenmukaisinta on solmia
yhteistyösopimus IT-palveluiden hankkimiseksi Vantaan seurakuntayhtymän kanssa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se purkaa KehäIT:n johtokunnan ehdotuksen mukaisesti Kehä-IT:n
yhteistyösopimuksen; sekä merkitsee tiedoksi, että Kehä-IT:n
palvelukeskus lopettaa toimintansa 30.6.2012.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että
Nurmijärven seurakunta solmii yhteistyösopimuksen Vantaan
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seurakuntayhtymän kanssa IT-palveluiden hankkimiseksi 1.5.2012
alkaen.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se purkaa Kehä-IT:n
yhteistyösopimuksen; sekä merkitsee tiedoksi, että Kehä-IT:n palvelukeskus lopettaa
toimintansa 30.6.2012.
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Nurmijärven seurakunta solmii
yhteistyösopimuksen Vantaan seurakuntayhtymän kanssa IT-palveluiden
hankkimiseksi 1.5.2012 alkaen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Markku Tapion ponsiesityksen:
”Hyväksyessään Kehä-IT:n yhteistyösopimuksen purkamisen ja IT-palveluiden
hankinnan kirkkovaltuusto edellyttää, että valtuusto saa seikkaperäisen selvityksen
seurakunnan Kehä-IT:n historiasta mukaan lukien selostuksen hankkeeseen
sijoitetuista varoista.”
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Valtuustoaloite seurakunnan kouluyhteistyön kehittämiseksi

KN § 51 (kokous 4/2012)
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
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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
tilavaraukset kirkkojen (Nurmijärvi, Rajamäki, Klaukkala) osalta projektin
toteuttamista varten.”
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää lähettää asian kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee suunnitelmat seurakunnan
kouluyhteistyön kehittämiseksi tiedoksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Ilmoitusasioita
1. 14.2.2012 suoritettujen kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja
hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalien tulokset löytyvät osoitteesta
espoonhiippakunta.fi.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Kokouksen päättäminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Virpi Korhonen päätti kokouksen klo 19.40.
Pöytäkirjaan liitetään valitusohjeet.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 26.4.–26.5.2012.
ma – to kello 9-16 ja pe kello 9-14

Virpi Korhonen
puheenjohtaja

Sami Ojala
kokouksen sihteeri

Ina Kuula
pöytäkirjan tarkastaja

Erika Kuusilinna
pöytäkirjan tarkastaja

