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Kokouksen osallistujat
Jäsenet:

Tuhkanen Ari, puheenjohtaja
Jalava Markku, varapuheenjohtaja
Jaakkola Pia
Kaasalainen Erkki
Kari Matti
Korkiakoski Jouni (saapui § 107 aikana)
Markkanen Aulikki
Tikkaoja Tarja
Toivomäki Päivi (saapui § 108 aikana)

Varajäsenet:
Muut:

Rantala Sirpa, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (poistui § 108 aikana)
Hyvärinen Tuomo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Sairanen Maria, talousjohtaja, esittelijä
Tukeva Pekka, sihteeri

KN § 105 Kokouksen avaaminen
Selostus:

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen. Valitaan
pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Aulikki
Markkanen ja Tarja Tikkaoja

Kirkkoherran päätösesitys:
Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Aulikki Markkanen ja Tarja Tikkaoja
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Päätös:

Esityksen mukaan

KN § 106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selostus:

”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). Kokouskutsu on toimitettava
osallistujille viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista
toimitettiin kokouksen osanottajille 19.11.2021.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.
Päätös:

Esityksen mukaan

KN § 107 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoherran päätösesitys:
Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista
liitteineen.
Päätös:

Esityksen mukaan. Ilmoitusasioihin pastori Lea Kujanpään virkavapaus ja
viransijaisuus. Lisätään § 127 ruokapalvelutyöntekijän tehtävän täyttäminen.
Lisätään § 128 Viestinnän resurssit
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KN § 108 Nurmijärven seurakunnan vuoden 2022 talousarvio ja
suunnitteluvuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelma
2021-00061 T 02 00 01

Selostus:

Talousarvion laatimista koskevat säännökset ovat Kirkkojärjestyksen 15
luvussa, jonka mukaan seurakunnalle on jokaista varainhoitovuotta varten
viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio.
Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen
yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta
koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja
108_taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvioon otetaan tehtävien
hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja
tuloarvioina verotulot, toimintatuotot sekä muut tulot. Sen lisäksi on
osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on
käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa.
Kirkkohallituksen yleiskirje 23/2021:
” Kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen, kun yhteiskunnan
toiminta alkuvuonna 2020 häiriintyi COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian ja
sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Talous oli jo vuoden 2020
kolmannella vuosineljänneksellä toipumassa tautitilanteen väliaikaisesti helpottaessa,
mutta tilanne paheni nopeasti taas, kun uusia virusmuunnoksia syntyi. Syksyllä 2020
koronarajoitukset oli otettava uudelleen käyttöön ja ne vaikeuttivat yhteiskunnan
toimintaa koko loppuvuoden ajan. Vuonna 2020 kokonaistuotanto laski 2,9 prosenttia.
Kansantalouden tuotanto (BKT) lähti kuitenkin kasvuun jo alkuvuonna 2021 siitäkin
huolimatta, että pandemiarajoitukset vaikeuttivat toimintaa monilla toimialoilla
edelleen. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä
kansantalouden tuotanto kasvoi 2,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen
verrattuna ja vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,5 prosenttia
saavuttaen jo kesäkuussa koronapandemiaa edeltäneen tason. Talouden toipuminen on
ollut selvästi ennakoitua nopeampaa. Kuluttajat luottavat taas omaan ja Suomen
talouteen, mikä on lisännyt yksityistä kulutusta. Koronarajoitusten aikana on
syntynyt säästöjä ja patoutuneita tarpeita. Kun palveluille on taas kysyntää eivätkä
koronarajoitukset enää rajoita toimintaa, yritystenkin usko tulevaisuuteen on
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vahvistunut. Positiivisen talouskehityksen ennustetaan jatkuvan, mikä on nostanut
bruttokansantuotteen kasvuarvioita.”

Tuloslaskelmaa

Tilinpäätös
2020

Talousarvio
2021

Talousarvio
2022

TS1
2023

TS2
2024

Toimintatuotot

-714 323,44

-708 000,00

-693 200,00

-673 000,00

-660 800,00

Toimintakulut

7 152 198,07

8 040 170,00

8 065 270,00

8 098 590,00

8 128 590,00

4 525 422,05

4 913 190,00

4 997 680,00

5 017 000,00

5 027 000,00

3 710 381,59

3 966 250,00

4 015 680,00

4 035 000,00

4 045 000,00

Henkilösivukulut

885 346,88

965 540,00

1 000 600,00

1 000 600,00

1 000 600,00

Henkilöstökulujen oikaisuerät

-70 306,42

-18 600,00

-18 600,00

-18 600,00

-18 600,00

6 437 874,23

7 332 170,00

7 372 070,00

7 425 590,00

7 467 790,00
8 926 000,00

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

TOIMINTAKATE
Verotulot ja valtionrahoitus

-9 103 507,02

-8 841 000,00

-8 930 000,00

-8 953 000,00

Verotuskulut

118 617,73

121 000,00

124 000,00

123 000,00

121 000,00

VUOSIKATE

-1 851 512,25

-625 330,00

-666 430,00

-636 910,00

-569 710,00

-932 231,58

129 315,00

106 235,00

134 940,00

201 140,00

Tilikauden ylijäämä (-)/ alijäämä(+)

Rahoituslaskelmaa

Tilinpäätös
2020

Talousarvio
2021

Talousarvio
2022

TS1

TS2

Tulorahoitus

-1 854 512,25

-625 330,00

-666 430,00

-636 910,00

-569 710,00

Investoinnit

1 698 704,09

936 000,00

700 000,00

700 000,00

800 000,00

-575 139,71

310 670,00

33 570,00

63 090,00

230 290,00

Pysyvien vastaavien myyntitulot
Rahavarojen muutos (lisäys - /vähennys +)

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon
keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi kirkolliskokous päätti
marraskuussa 6,5 prosenttia. Myös kirkollisveron perusteella määräytyvä
eläkerahastomaksu säilyy ennallaan eli 5 prosentissa.
Kirkollisveroja on kertynyt tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä 7 008
135 euroa, joka on noin 1,8 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana
ajankohtana. Verotuloja kertyy tänä vuonna lähes talousarviota laadittaessa
arvioitu määrä.
Toimintatuotot laskevat 2,1 % verrattuna aikaisempiin vuosiin. Toimintakulut
nousevat 0,3 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Toimintakulujen
nousu aiheutuu henkilöstökulujen noususta. Verrattuna edellisen vuoden
tilinpäätökseen henkilöstökulut kasvavat 10,4 %. Henkilöstökulut olivat
vuonna 2020 normaalivuotta alhaisemmat, koska kokoava toiminta oli
valtaosan vuotta tauolla Covid 19 –viruksen aiheuttaman pandemian vuoksi.
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Vuodelle 2022 suunnitellut investoinnit ovat noin 0,7 miljoonaa euroa.
Merkittävimmät investointihankkeet ovat Rajamäen kirkon julkisivun
kunnostus ja katon korjaus sekä Sääksin leirikeskuksen lämmitysjärjestelmän
uusiminen. Investointiosassa on esitetty investointisuunnitelma vuoteen 2027
saakka. Talousarviovuoden investointisuunnitelma on sitova.
Suunnitelmavuosien 2023-2027 investointisuunnitelma on suuntaa antava ja
määrärahat vahvistetaan vuosittain.
Tulevina vuosina seurakuntien talouden tasapainottamiselle on paljon
haasteita. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä
aikavälillä sen tulisi olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa
tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys.
Vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien keskiarvoon on
tarkasteltava. Vuoden 2022 talousarviossa vuosikate ei riitä kattamaan
vastaisia investointeja, mutta ne voidaan toteuttaa aikaisemmilta vuosilta
kertyneiden ylijäämien turvin. Talousarvio on laadittu alijäämäiseksi, mutta se
voidaan kattaa edellisten tilikausien ylijäämillä.
Liitteenä esitys vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022-2024 toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy liitteenä olevan esityksen vuoden 2022 talousarvioksi ja
vuosien 2022-2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
2. päättää vuoden 2022 alijäämän katettavaksi edellisten vuosien
ylijäämällä.
Päätös:

Kohdat 1 ja 2 esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 108 Esitys vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022-2024 toimintaja taloussuunnitelmaksi
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KN § 109 Valtuustoaloitteet
2021-00079 T 00 02 07

Selostus:

Kirkkovaltuustossa 26.10.2021 jätettiin kaksi valtuustoaloitetta.
- Tuula Grönqvistin valtuustoaloite diakonian palkkatason nostamisesta.
Aloitteen allekirjoitti 19 valtuutettua.
- Ina Kuulan valtuustoaloite Missio 2022 -tapahtumaan osallistumisesta.
Aloitteen allekirjoitti 5 valtuutettua.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee aloitteista ja päättää niiden jatkokäsittelystä.

Päätös:

1. Diakoniaviranhaltijoiden palkkojen nostaminen.
Kirkkoneuvosto jätti aloitteen raukeamaan.
Diakoniaviranhaltijoiden palkkausta tarkastellaan mahdollisen
paikallisen järjestelyerän sisältyessä tulevaan sopimuskauteen osana kaikkien
työntekijäryhmien palkkauksen tarkastelua.
2. Missio 2022 -tapahtumaan osallistuminen
Kirkkoneuvosto jätti aloitteen raukeamaan. Kirkkoneuvosto painottaa
evankelioimistyön monipuolista kehittämistä asian oltua
kirkolliskokouksessakin juuri aloitteena esillä.

Liitteet:

Liite 1 § 109 Valtuustoaloitteet
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KN § 110 Määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvioon
2021-00080 T 02 00 01

Selostus:

Nurmijärven seurakunnan taloussääntö 5 §: ”Kirkkovaltuuston päättämän
sitovuustason ylittävistä määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista ja
muutoksista talousarviossa päättää kirkkovaltuusto. Määrärahan ja tuloarvion
muutosesityksissä selvitetään myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin
tavoitteisiin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita koskevassa
muutosesityksessä selvitetään muutoksen vaikutus määrärahoihin ja
tuloarvioihin. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion
osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä
kirkkovaltuustolle tilikauden aikana.”
Määrärahamuutoksista perusteluineen vuoden 2021 talousarvioon on laadittu
liitteen 1 mukainen yhteenveto.

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. toteaa määrärahamuutosesityksen perusteluineen laadituksi ja
2. esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi määrärahamuutokset
perusteluineen vuoden 2021 talousarvioon.
Päätös:

Kohdat 1 ja 2 esityksen mukaan

Liite:

Liite 1 § 110 Määrärahamuutokset perusteluineen
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KN § 111 Hautatoimen ja hautainhoitorahaston hinnastot vuodelle 2022
2021-00077 T 02 08 01
Päätöshistoria:
Kiinteistöpalvelun johtokunta 6/2021 11.11.2021 § 78 Hautatoimen ja
hautainhoitorahaston hinnastot 2022
Selostus:
Hautatoimen maksuja on korotettu viimeksi vuodelle 2019 ja
hautainhoitorahaston maksuja vuodelle 2018.
Puistopäällikön esitys:
Johtokunta ehdottaa kirkkoneuvostolle ja hautapaikkamaksujen osalta
edelleen kirkkovaltuustolle, että hautatoimen ja hautainhoitorahaston maksuja
korotetaan vuodelle 2022 kuluttajahintaindeksin mukaisesti 2,5 %.
Perennahoitomaksut ehdotetaan jätettäväksi vuoden 2021 tasolle.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

LIITE 1:
Hautatoimen hinnasto vuodelle 2021/2022
LIITE 2:
Hautainhoitorahaston hinnasto vuodelle 2021/2022
LIITE 3:
Hautatoimen katteen kehitys
LIITE 4:
Hautainhoitorahaston katteen kehitys
LIITE 5:
Hintavertailu lähiseurakunnat
________________________________________________
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. vahvistaa liitteen 1 mukaisen hautainhoitorahaston hinnoittelun vuodelle
2022
2. vahvistaa liitteen 2 mukaisen hautatoimen hinnaston vuodelle 2022 ja
3. esittää hautapaikkamaksujen osalta kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa
liitteen 2 mukaisen hautapaikkamaksujen hinnoittelun vuodelle 2022.
Päätös:

Kohdat 1-3 esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 111 Hautainhoitorahaston hinnasto 2021/2022
Liite 2 § 111 Hautatoimen hinnasto 2021/2022
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KN § 112 Toimitilojen ja tarvikkeiden hinnasto 2022
2021-00076 T 02 08 01
Päätöshistoria:
Kiinteistöpalvelun johtokunta 6/2021 11.11.2021 § 77 Toimitilojen ja
tarvikkeiden hinnasto 2022
Selostus: Useana viime vuotena toimitilojen ja tarvikkeiden hintoja ei ole
korotettu. Vuoden 2022 hinnastoehdotukseen on tehty pieniä korotuksia.
Vertailun vuoksi liitteenä myös vuoden 2021 voimassa oleva hinnasto.
Hinnastoon on lisätty myös Pappilan tilavuokrat vuodelle 2022, jotka on
hyväksytty kirkkoneuvostossa 24.8.2021.
Kirkkojen, toimitilojen ja tarvikkeiden hinnastoehdotus vuodelle 2022
esitellään tarkemmin kokouksessa.
Talousjohtajan esitys:
Ehdotetaan kirkkoneuvostolle vuoden 2022 Kirkkojen, toimitilojen ja
tarvikkeiden hinnastoksi liitteen 2 mukaista hinnastoa.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

LIITE 1:
Kirkot, toimitilat ja tarvikkeet hinnasto 2021
LIITE 2:
Kirkot, toimitilat ja tarvikkeet hinnastoehdotus 2022
_________________________________________________
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen 2 mukaisen toimitilojen ja tarvikkeiden
hinnaston vuodelle 2022.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 112 Kirkot, toimitilat ja tarvikkeet hinnasto 2021
Liite 2 § 112 Kirkot, toimitilat ja tarvikkeet hinnastoehdotus 2022
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KN § 113 Kirkkopiirijaon muuttaminen
2021-00081 T 00 01 01

Selostus:

Tällä hetkellä Nurmijärven seurakunta on jaettu kolmeen kirkkopiiriin, jota
kutakin johtaa kirkkopiiristä vastaava pappi. Hänen alaisuudessaan on
kirkkopiiriin kuuluvat papit. Jo jonkin aikaa on käyty luottamushenkilöiden ja
työntekijöiden parissa keskusteluja siitä, onko Rajamäen kirkkopiiri liian pieni
hyvän toiminnan turvaamiseksi. Rajamäen piirissä on nykyään kaksi pappia,
yksi kanttori ja yksi diakoniatyöntekijä sekä nuorisotyön ja
varhaiskasvatuksen resursseja ja suntio. Erityisesti pappien osalta
työntekijöiden pieni määrä vaikeuttaa työvuorosuunnittelua, sijaisuuksia sekä
työvoiman tasaista käyttöä. Tällä hetkellä Klaukkalan ja Kirkonkylän
kirkkopiirit tukevat varsinkin pappiresurssien osalta Rajamäen
kirkkopiiriä. Hallinnon näkökulmasta Rajamäen ja Kirkonkylän kirkkopiirin
yhdistäminen synnyttäisi seurakuntaan kaksi lähes samaa suuruusluokkaa
olevaa kirkkopiiriyksikköä sekä työntekijämäärältään että asukasmäärältään.
Yhdistäminen avaisi uusia mahdollisuuksia työn suunnitteluun ja
toteuttamiseen varsinkin nykyisessä tilanteessa, jossa Rajamäen kirkkopiirin
pappien määrää on jouduttu laskemaan koko seurakunnan papiston määrän
supistuttua yhdellä, kun kirkkoneuvosto päätti jättää täyttämättä 1.
seurakuntapastorin viran sen haltijan jäätyä eläkkeelle.
Tehtävänkuvauksien näkökulmasta Riitta-Leena Sihvolan tehtäväkuvasta ja
vaativuusryhmästä poistettaisiin piirivastaavan papin (piirikappalaisen)
vastuut ja hänelle siirtyisi vastuu koulutyöstä. Piirikappalainen Anna-Kaisa
Tenhusen työnkuvaan liitettäisiin Rajamäen kirkkopiiristä Sihvolalta siirtyvät
esihenkilötehtävät. Vaativuusryhmä ei muutu vaan on verrannollinen
piirikappalainen Leena Sipolan tehtävänkuvaukseen.
Ratkaistavia asioita on kirkkopiirien budjetti, neuvottelukuntien asema,
mahdollisten muutosten aikataulu, Rajamäen kirkon mahdollinen
jumalanpalvelusajan muutos, vaalipiirijako sekä kirkkopiirien uudet
nimitykset. Muutoksiin liittyvät asiat ovat pääasiassa hallinnollisia sekä työn
tekemiseen ja johtamiseen liittyviä. Rajamäkeä ei liitetä alueellisesti osaksi
Kirkonkylää, vaan tällä hallintoa keventävällä ratkaisulla tuetaan
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rajamäkeläisten monipuolista ja aktiivista seurakuntalaisuutta sekä sujuvaa
työn tekemistä. Jos muutosesitykseen päädytään, tulee tarkata erityisesti sitä,
että muutoksen toteutus tukee myös pitkällä aikavälillä nykyisen Rajamäen
kirkkopiirin kokonaistoimintaa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päättää kirkkopiirijaon muuttamisen
esityksen tekemisestä kirkkovaltuustolle.
Päätös:

Kirkkoneuvosto palautti asian valmisteluun.

Liitteet:

Liite 1 § 113 Kirkkopiirijakoehdotus
Liite 2 § 113 Piirikappalaisen muistio
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KN § 114 Vanha seurakuntatalo
2015-00138 T 03 03 00
Päätöshistoria:
Kiinteistöpalvelun johtokunta 29.9.2021 § 69
Selostus: Vanhan seurakuntatalon tontin maisemoinnista on kaksi
suunnitelmaa, jotka esitellään kokouksessa. Maisemoinnin yhtenä osana on
seurakuntatalosta suunniteltu muistomerkki, jonka toteutuksesta johtokunta
keskustelee. Liitteenä lista mahdollisista taiteilijoista ja heidän tärkeimmistä
töistään.
Puistopäällikön esitys: Ehdotetaan kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi
maisemointisuunnitelma, jonka pohjalta maisemointia lähdetään
toteuttamaan sekä ehdotus muistomerkin toteuttajasta ja mallista.
Päätös: Ehdotetaan kirkkoneuvostolle maisemointisuunnitelma nro 1
toteutettavaksi. Vesiaiheen paikan ja toteutustavan selvittäminen vielä kesken.
Muistomerkin toteuttajaa ei vielä ehdoteta, vaan pyydetään muutamilta
taiteilijoilta alustavia suunnitelmaluonnoksia, mitkä sopivat ehdotetun
maisemointisuunnitelman pohjaratkaisuun.
Markku Tapio jätti eriävän mielipiteen, koska hänen mielestään ei ole
edellytyksiä maisemointisuunnitelman valintaan olemassa olevilla tiedoilla.
Liitteet:

LIITE 1: Lista suunnittelijoista
LIITE 2: Maisemointisuunnitelma 1
LIITE 3: Maisemointisuunnitelma 2
____________________________________________
Selostus:
Vanha seurakuntatalo purettiin keväällä 2021 ja alueen maisemointi on
suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2022 aikana. Liitteenä 1 on puistopäällikkö
Kari Kouhian laatima ko. alueen istutussuunnitelma ja liitteenä 2 lyhyt
hankekuvaus. Mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy suunnitelman, laaditaan
urakkaohjelma ja työselostus, joiden mukaisesti
kilpailutetaan viherrakennustyöt.
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Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen 1 mukaisen Vanhan seurakuntatalon alueen
maisemointisuunnitelman.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 114 Maisemointisuunnitelma
Liite 2 § 114 Lyhyt hankekuvaus
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KN § 115 Rajamäen kirkon julkisivun kunnostus
2019-00144 T 03 03 00

Päätöshistoria:
Kiinteistöpalvelun johtokunta 6/2021 11.11.2021 § 79 Rajamäen kirkon
julkisivun kunnostus
Selostus: Rajamäen kirkon rapatun julkisivun päälle tehdään uusi
maalipinnoite. Sitä ennen korjataan seinissä olevat pakkasvauriokohdat.
Ikkunat maalataan ja ulko-ovet lakataan. Ulko-oven vieressä oleva reliefi
pestään.
Työselostus ja urakkaohjelma esitellään kokouksessa.
Kiinteistöpäällikön esitys:
Ehdotetaan kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi Rajamäen kirkon julkisivun
kunnostuksen työselostus.
Päätös:
Esityksen mukaan. Työselostusta täydennetään tarvittavilta osin.
Liitteet:
LIITE 1:
Työselostus
LIITE 2:
Kunnostussuunnitelma
___________________________________________
Selostus:

Rakennuskonsultointi Treuthardt Oy on laatinut Rajamäen kirkon julkisivun
kunnostuksesta työselostuksen ja kunnostussuunnitelman. Julkisivun
kunnostustyöt kilpailutetaan laaditun työselostuksen ja siihen liitettävien
asiakirjojen mukaisesti. Työ tehdään kokonaisurakkana. Julkisivun
kunnostustyöt toteutetaan alkukesästä 2022 mikäli kirkkovaltuusto myöntää
ko. määrärahan vuoden 2022 talousarvioon.

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. toteaa työselostuksen ja kunnostussuunnitelman Rajamäen kirkon
julkisivun kunnostuksesta ja maalauksesta laadituksi sekä
2. käsittelee ja hyväksyy laaditut Rajamäen kirkon julkisivun kunnostukseen
liittyvät asiakirjat.
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Päätös:

Kohdat 1 ja 2 esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 115 Työselostus
Liite 2 § 115 Urakkaohjelma
Liite 3 § 115 Urakan erittely
Liite 4 § 115 Työturvallisuusasiakirja
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KN § 116 Erityisammattimiehen tehtävän täyttäminen
2021-00082 T 01 01 01 00
Selostus:

Hautausmailla työskentelevän erityisammattimiehen palvelussuhteen
päätyttyä esitetään palkattavaksi 28.2.2022 alkaen erityisammattimies, jonka
työstä n. 70 % on monenlaista puistotyötä mm. ruohonleikkaus, istutustyöt,
lumityöt ja joskus haudan kaivuu. Myös kiinteistöjen yleisimmät huoltotyöt
kuuluvat tehtäviin. Lisäksi noin 30 % on vahtimestarityötä siunauskappeleissa
kappelisuntion vapaapäivinä tai tarvittaessa.
Esimiehenä toimii puistopäällikkö. Erityisammattimiehen palkkaaminen on
töiden sujuvan hoitamisen kannalta välttämätöntä.

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. palkata erityisammattimiehen 28.2.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Peruspalkka vaativuusryhmässä 402 on 2051,15 €. Valitun tulee esittää
hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Koeaika on 6 kk.
2. asettaa rekrytointityöryhmän.
Päätös:

1. Muutetun esityksen mukaan: kirkkoneuvosto päätti palkata
hautausmaamestarin 28.2.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Peruspalkka
vaativuusryhmässä 402 on 2051,15 €. Valitun tulee esittää hyväksyttävä
todistus terveydentilastaan. Koeaika on 6 kk.
2. Rekrytointityöryhmään valittiin Kari Kouhia (siht.), Heidi Lehtikuja ja Erkki
Kaasalainen (pj).
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KN § 117 Sijoituskatsaus
2021-00083 T 02 03 03
Selostus:
22.10.2013 vahvistetun sijoitusstrategian mukaan kirkkoneuvosto johtaa
kirkkolain mukaan seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.
Kirkkoneuvostolla on vastuu varojen lainmukaisesta ja
tarkoituksenmukaisesta sijoittamisesta.
Sijoittaa voidaan varoja, joita ei tarvita välittömästi seurakunnan maksujen
hoitamiseen. Seurakunta ottaa sijoitustoiminnassaan huomioon kirkon
eettisen sijoittamisen ohjeen. Sijoitusriskin vähentämiseksi sijoituksia tehdään
eri omaisuusluokkiin ja niiden sisällä erityyppisiin kohtaisiin.
Voimassaolevan sijoitusstrategian mukaan kirkkoneuvosto saa
puolivuosittain raportin sijoitustoiminnasta. Raportin tuottaa
omaisuudenhoitoyhtiö tai taloustoimisto.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi taloustoimiston laatiman raportin
seurakunnan sijoituksista.
Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 118 Kolmen viikon työaikajakso
2020-00017 T 01 02 00 02

Selostus:
KirVESTES:n mukaisesti yleistyöaika tulee suunnitella ja järjestää tehtäväksi
yhden, kahden, kolmen tai neljän viikon jaksoissa siten kuin KirVESTES:n 181
§:ssä on määrätty. Kiinteistötoimen työntekijät ovat noin kahden vuoden ajan
kokeilleet työvuorosuunnittelua kolmen viikon jaksoissa. Kokeilun perusteella
ehdotetaan pysyvää järjestelyä. Nurmijärven seurakunta ja sopimuksen
allekirjoittaneet työntekijät sopivat, että yleistyöaika suunnitellaan ja
järjestetään kolmen (3) viikon työaikajaksoissa 1.1.22 alkaen. Työaika kolmessa
viikossa on 114 tuntia 45 minuuttia.
Kiinteistötoimen työsuhteiset työntekijät, joiden esimiehenä toimii
kiinteistöpäällikkö ovat allekirjoittaneet sopimukset, jotka tulevat voimaan
mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy kolmen viikon työaikajaksoon siirtymisen
kokouksessaan 25.11.2021.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. toteaa, että kiinteistötoimen kaikki työsuhteiset työntekijät, joiden
esimiehenä toimii kiinteistöpäällikkö ovat allekirjoittaneet sopimuksen
siitä, että yleistyöaika suunnitellaan ja järjestetään kolmen viikon
työaikajaksoissa 1.1.22 alkaen,
2. hyväksyy, että kiinteistötoimen työntekijöihin, joiden esimiehenä toimii
kiinteistöpäällikkö, sovelletaan yleistyöajan kolmen viikon työaikajaksoa
1.1.22 alkaen toistaiseksi.
Päätös:

Kohdat 1 ja 2 esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 118 Sopimus työaikajakson pituus
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KN § 119 Yhteistyötoimikunnan kokoonpano 2022–2025
2021-00084 T 01 04 00
Selostus:

Jos työnantajan palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 10
työntekijää, on perustettava neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan
yhteistyötoimikunta edustuksellista yhteistoimintaa varten. Toimikunnan
jäsenmäärästä sovitaan paikallisesti. Toimikunnassa on enintään 12 jäsentä.
Vähintään neljäsosan jäsenistä tulee edustaa työnantajaa.
Yhteistyötoimikunnan jäsenten määrästä sovittaessa otetaan huomioon
työpaikan laatu, laajuus ja muut olosuhteet. Yhteistyötoimikunnassa ovat
edustettuina työnantaja sekä työpaikan työntekijät. Työnantajan edustajana
toimii työsuojelupäällikkö. Jos yhteistyötoimikunnassa on enemmän kuin
neljä jäsentä, työnantajan edustajana toimii lisäksi kirkkoherra ja tarpeen
mukaan kirkkoneuvoston määräämä muu esimiesasemassa oleva henkilö.
Työntekijöiden edustajina toimivat työsuojeluvaltuutetut ja
pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet. Myös varavaltuutetut ja
pääsopijajärjestöjen luottamusmiehet voivat toimia työntekijöiden edustajina,
jos paikallisesti niin sovitaan (KirVESTES 2020-2022).
Nurmijärven seurakunnassa pidettiin työnantajan ja pääsopijajärjestöjen
välinen paikallisneuvottelu 6.10.2021. Siinä päätettiin yhteistyötoimikunnan
jäsenmääräksi enintään 11 henkilöä. Niistä neljä työnantajan ja enintään
seitsemän työntekijöiden edustajaa.

Kirkkoherran päätösesitys:
1) Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi paikallisneuvottelun pöytäkirjan
2) kirkkoneuvosto nimeää yhteistyötoimikunnan työnantajan jäseniksi
kaudeksi 1.1.2022–31.12.2025 seuraavat henkilöt: työsuojelupäällikkö Heikki
Nisula (pj), kirkkoherra Ari Tuhkanen, talousjohtaja Maria Sairanen,
hallintopäällikkö Pekka Tukeva.
Päätös:

Kohdat 1 ja 2 esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 119 Paikallisneuvottelun pöytäkirja
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KN § 120 Pappien koulutukset
2021-00062 T 01 03 00

Selostus:

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 12.10.2021 siirtää papiston
koulutussuunnitelman hyväksymisen marraskuun kokoukseen puutteellisten
tietojen takia.
Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto linjasi seuraavaa: Henkilöstöohjelman
mukaan koulutuspäivien määrä voi olla maksimissaan yhdeksän työpäivää
vuoden aikana. Ylimeneviltä osin koulutukseen voi käyttää vapaa- tai
lomapäiviä. Mikäli myönnetty koulutus tai myönnettyjen koulutusten
yhteismäärä vievät yli yhdeksän päivää, vähentää se seuraavan vuoden
koulutuspäivien määrää ylimeneviltä osin.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee papiston koulutussuunnitelman vuodelle 2022.
Päätös:

Kirkkoneuvosto hyväksyi koulutukset henkilöstöohjelman mukaan yhdeksän
päivää/vuosi. Vain perustellusta syystä laaja koulutuskokonaisuus voi ylittää
tämän rajauksen. Johtoryhmä valtuutettiin päättämään niistä pappien
koulutuksista vuoden 2022 osalta, jotka eivät ole linjassa henkilöstöohjelman
kanssa.

Liitteet:

Liite 1 § 120 Papiston koulutukset 2022
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KN § 121 Kolehtisuunnitelma tammi-maaliskuu 2022
2021-00085 T 02 03 00 01

Selostus:

Kolehtisuunnitelmassa on huomioitu kirkkohallituksen vuodelle 2022
määräämät ja tiettyyn ajankohtaan sitomat kirkkokolehdit. Lisäksi
suunnitelmassa on otettu huomioon Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin
määräämät kolehtikohteet sekä seurakuntaan tulleet kolehtianomukset.
Kolehtisuunnitelman kokoamisessa tarvittava materiaali on ollut
seurakunnan lähiesihenkilökokouksen osallistujista koostuvan työryhmän
kommentoitavana.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman tammi-maaliskuulle 2022.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 121 Kolehtisuunnitelma tammi-maaliskuu 2022
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KN § 122 Kehitysvammaistyön johtokunnan jäsenten valinta
2021-00086 T 00 00 01 03

Selostus:

Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokunnan jäsenten
kaksivuotiskausi päättyy kuluvana vuonna 2021. Johtokunnan jäsenet on
valittu sopijaseurakunnista valintavuoron mukaisessa järjestyksessä.
Tulevaksi kaudeksi 2022–2023 varsinaisen jäsenen ja hänelle varajäsenen
valitsevat seuraavat seurakunnat: Keski-Uudeltamaalta Hyvinkää, Kerava,
Nurmijärvi, Tuusula ja Mäntsälä. Itä-Uudeltamaalta Askola ja Sipoo. LänsiUudeltamaalta Hanko, Karkkila ja Kirkkonummi.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Mäntsälän
seurakunnan kehitysvammaistyön johtokunnan jäsenen ja varajäsenen
kaudelle 2022–2023.
Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 123 Perheasian neuvottelukeskuksen toimikunnan jäsenen muutos
2021-00087 T 00 00 01 03

Päätöshistoria:
Perheasiain neuvottelukunta 1.9.2021 § 12 Toimikunnasta väistyvien
henkilöiden tilalle uusien jäsenten pohtiminen ja mahdollinen esitys
kirkkoneuvostolle
Pohdittiin toimikunnan kokoonpanon tilannetta nyt ja tulevaisuudessa.
Nykyisen toimikunnan kausi jatkuu vuoden 2022 loppuun ja syksyllä 2022
valitaan uusi seuraavalle kaudelle. Pirjo Turtia on jäämässä pois
toimikunnasta ja hän ehdotti tilalleen perheneuvolasta sosiaalityöntekijä
Sarianne Kuusistoa. Uudeksi puheenjohtajaksi ehdotettiin Riina Kontroa ja
Arto Summasta. Arto kieltäytyi, koska hän on ilmoittanut olevansa viimeistä
kautta toimikunnassa. Riina Kontro suostui olemaan käytettävissä
puheenjohtajaksi. Kirkkoneuvoston tulee hyväksyä vielä toimikunnan päätös
uudesta jäsenestä ja puheenjohtajasta.
Esitys: Ehdotukset Sarianne Kuusisto uudeksi jäseneksi ja Riina Kontro
puheenjohtajaksi esitettiin hyväksyttäväksi kirkkoneuvostoa varten.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
___________________________________
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee perheasiain neuvottelukunnan toimikuntaan
loppukaudeksi Pirjo Vartian tilalle Sarianne Kuusiston ja toimikunnan
puheenjohtajaksi Riina Kontron.
Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 124 Klaukkalan kirkkopiirin neuvottelukunnan jäsenen muutos
2021-00088 T 00 00 01 03

Selostus:

Klaukkalan kirkkopiirin neuvottelukunnan jäsen Antti Sorvari on muuttanut.
Hänen tilalleen piirikappalainen Leena Sipola ehdottaa valittavaksi Pasi
Heiskasta.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Klaukkalan kirkkopiirin jäseneksi Antti Sorvarin
tilalle Pasi Heiskasen.
Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 125 Perheneuvonnan toimikunnan toimintasääntö
2021-00089 T 00 01 01
Päätöshistoria:
Perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunta 1.9.2021 § 11 toimikunnan
toimintasäännön pohdinta ja päivitysesityksen tekeminen kohdassa 3
Kohta 3§ liittyy toimikunnan kokoonpanoon
”Yhden jäsenistä tulee edustaa Nurmijärven kunnan perheneuvontatyötä”
Päädyttiin tekemään päivitysesitys kohtaan 3§: "Yhden jäsenistä tulee edustaa
Nurmijärven kuntaa."
Yleisesti todettiin, että toimikunnan toiminta on mainio tapa järjestää
yhteydenpitoa eri toimijoiden välillä ja kehittää toimintaa. Toimikunta on
ollut aktiivinen myös rekrytointeihin osallistumisessa, mikä on olennainen
tapa vaikuttaa perheneuvonnan tulevaisuuteen.
Esitys: Esitetään toimikunnan toimintasäännön kohdan 3§ päivittämistä.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.
___________________________________
Selostus:

Nurmijärven kunnan siirtyessä Keusoteen, kunnan perheneuvontatyö eli
perheneuvola siirtyi myös osaksi Keusotea. Kunnan kanssa tehdyn
perheneuvontasopimuksen mukaan Nurmijärven kunta järjestää
perheneuvonnalle tarkoituksenmukaisen vastaanottotilan ja vastaa siitä
aiheutuvista kustannuksista.

Kirkkoherran päätösesitys:
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Päätös:

Kirkkoneuvosto muuttaa toimintasääntöön § 3 liittyen kohdan ”Yhden
jäsenistä tulee edustaa Nurmijärven kunnan perheneuvontatyötä” muotoon
”Yhden jäsenistä tulee edustaa Nurmijärven kuntaa." Toimintasääntö tulee
voimaan välittömästi.
Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 125 Perheneuvonnan toimikunnan toimintasääntö luonnos
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KN § 126 Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano ja
laillisuusvalvonta
2021-00090 T 00 03 03

Selostus:

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 26.10.2021.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy läpi kirkkovaltuuston pöytäkirjan 3/2021
sekä toteaa päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 126 Kirkkovaltuuston pöytäkirja 3/2021
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KN § 127 Ruokapalvelutyöntekijän tehtävän täyttäminen
2021-00075 T 01 01 01 00

Päätöshistoria:
Kirkkoneuvosto 6/2021 § 102 Keittäjä Riitta Oinosen irtisanoutuminen ja
tehtävän täyttäminen
2021-00074 T 01 01 04 00
2021-00075 T 01 01 01 00
Selostus:
Keittäjä Riitta Oinonen on irtisanoutunut 3.10.2021 päivätyllä
sähköpostilla. Työsuhteen viimeinen päivä on 17.10.2021.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. merkitsee irtisanoutumisen tiedoksi
2. päättää täyttää ruokapalvelutyöntekijän tehtävän 1.12.2021 alkaen tai
sopimuksen mukaan. Vaativuusryhmä 402 peruspalkka 2051,15 euroa €.
Valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Koeaika on 6 kk;
3. asettaa rekrytointityöryhmän.
Päätös:
1. Esityksen mukaan
2. Esityksen mukaan
3. Työryhmään valittiin Tarja Saarinen, Heikki Nisula ja Tarja Tikkaoja (pj).
Liitteet:

Liite 1 § 102 Irtisanoutuminen Oinonen
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Selostus:

_____________________________________________
Nurmijärven seurakunnassa oli haettavana ruokapalvelutyöntekijän tehtävä
19.11.2021 mennessä. Hakuilmoitus on julkaistu keskeisimmillä
rekrytointialustoilla.
Hakemuksia tuli yhteensä seitsemän. Hakijoista kolme kutsuttiin
haastatteluun.

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee ruokapalvelutyöntekijän toistaiseksi voimassa
olevaan tehtävään soveltuvimpana rekrytointityöryhmän ehdotuksen mukaan
Pirjo Hupasen. Mikäli Hupanen ei ota tehtävää vastaa, valitaan hänen sijalleen
Mira Salonen.
Tehtävä täytetään 1.12.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Vaativuusryhmä 402 peruspalkka 2051,15 euroa €. Valitun tulee esittää
hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.
Koeaika on 6 kk.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 127 Rekrytointityöryhmän lausunto
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KN § 128 Viestinnän henkilöstöresurssit
2021-00091 T 01 01 03 06

Selostus:

Viestinnän henkilöstöresursseista on viime vuosina suuntautunut 10
prosenttia rippikoulutyöhön niin, että viestinnän asiantuntija on osallistunut
vuositasolla yhden rippikoulun toteuttamiseen. Palkkakulujen tarkka
kohdentaminen tuo esiin viestinnän henkilöstöresurssiksi 150 %. Monissa eri
yhteyksissä on korostettu viestinnän keskeistä asemaa ja merkitystä
seurakunnan toiminnoille. Kirkkoneuvoston tahto on, että viestinnän
henkilöstöresurssi on palautettava 160 prosenttiin. Tällöin rippikoulutyöhön
osallistuminen ei ole mahdollista.

Kirkkoherran päätösesitys:
Viestintäsihteerin määräaikaisen tehtävän (1.1.-31.7.2022) osa-aikaisuus
nostetaan suunnitellusta 50 prosentista 60 prosenttiin.
Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 129 Ilmoitusasiat
-

-

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 6/2021 Liite 1 § 129
Perheasiain toimikunta 2/2021 pöytäkirja Liite 2 § 129
Kiinteistöpalvelun johtokunta 6/2021 Liite 3 § 129
Talouskatsaus Liite 4 § 129
Jäsenkehitys liite 5 § 129
Jalava toi terveisiä kirkolliskokouksesta
Lea Kujanpään virkavapaus ja viransijaisuus

Valtuusto

Neuvosto

Neuvoston valmistelukokous

14.12.

25.11.

9.11.

25.1.
29.3.
3.5.
23.8.
4.10.
22.11.

13.1.
15.3.
19.4.
9.8.
20.9.
8.11.

Kokoukset 2022
17.5.
1.11.
15.12.

KN § 130 Kokouksen päättäminen
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Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen. Pöytäkirjaan liitetään
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on
nähtävänä kirkkoherranvirastossa seuraavasti: 26.11.–27.12.2021 ma–pe klo 9–
12.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55

Ari Tuhkanen
puheenjohtaja

Pekka Tukeva
sihteeri

Aulikki Markkanen
pöytäkirjan tarkastaja

Tarja Tikkaoja
pöytäkirjan tarkastaja
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 33 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 33 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 33 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 33 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 33 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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