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Kokouksen osallistujat (kursiivilla merkityt olivat kokouksessa Teamsin kautta)
Jäsenet:

Ahonen Seppo

Kuula Ina

Pispala Leni

Arnkil Einar

Lakee Hannu

Pukarinen Pauliina

Grönqvist Tuula

Lausvaara Jyrki

Rantala Sirpa

Harju Sini

Lindfors Anja

Rautanen-Saari Leena

Hytönen Liisa

Lommi Juho

Ruoti Hannele

Hyvärinen Tuomo

Malkamäki Jussi

Sandberg Jenni

Jaakkola Pia

Markkanen Aulikki

Saukonoja Reima

Jalava Markku

Martinsaari Kerttu

Tapio Markku

Järvinen Tapio

Mäkäräinen Erkki

Tikkaoja Tarja

Kaasalainen Erkki

Nurmela Anne

Toikka Hannu

Korkiakoski Jouni

Patjas Mika

Toivomäki Päivi

Varajäsenet: Sivula Marko
Aaltio-Hyvärinen
Johanna
Työntekijät:
Tuhkanen Ari (kirkkoherra)
Sairanen Maria (talousjohtaja)
Tukeva Pekka (hallintopäällikkö, kirkkovaltuuston sihteeri)
Teams:
Vartiala Ida (rippikoulutyö)
Mboup Jenni (lähetyssihteeri)
Ranta Satu (johtava kanttori)
Tenhunen Anna-Kaisa (piirikappalainen)
Miettinen Helena (johtava lapsityönohjaaja)
Ahtee Piia (tiedottaja)
Nisula Heikki (kiinteistöpäällikkö)
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Kurikka Anna-Liisa (taloussihteeri)
Konttinen Tero (johtava diakoniatyöntekijä)
Anttila Lauri (johtava perheneuvoja)
Sihvola Riitta-Leena (piirikappalainen)
Kouhia Kari (puistopäällikkö)
Eeva-Maria Kanerva (johtava nuorisotyönohjaaja)

KV § 12

Kokouksen avaaminen
”Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa
kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu,
joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on
valittu” (Kirkkojärjestys 8 luku 5§).

Päätös:

Esityksen mukaan

KV § 13

Alkuhartaus
Kirkkoherra Ari Tuhkanen piti alkuhartauden

KV § 14

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus:

Pykälän aluksi suoritetaan nimenhuuto. 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 31.5.–8.6.2021 välisen
ajan. Kokouskutsu on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille, kunkin ryhmän 1-3
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varavaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille 28.5.2021. Kokouksen
ajankohdasta ja paikasta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille sähköpostilla tai
kirjeellä. Lisäksi kokouksesta on tiedotettu seurakunnan kotisivuilla.
Esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan

KV § 15

Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:

Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista
liitteineen.

Päätös:

Esityksen mukaan. Ilmoitusasioista poistettiin Nuorten vaikuttamisryhmän
osallistuminen hallinnon työskentelyyn. Lisättiin ilmoitusasioihin Jyrki
Lausvaaran valtuustoaloite.

KV § 16

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Selostus:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan
kokouksen pöytäkirjan. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 §)
Aikaisemman käytännön mukaan pöytäkirjantarkastajien valinnat
määräytyvät aakkosjärjestyksessä.

Esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Aulikki Markkanen ja Kerttu
Martinsaari.

Päätös:

Esityksen mukaan
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KV § 17

Luottamushenkilön vaalikelpoisuuden muutos ja siitä
aiheutuvat toimenpiteet

2021-00018 T 00 00 01
Päätöshistoria:
Kirkkoneuvosto 1/2020 § 20
Selostus:
Seuraavat henkilöt ovat menettäneet vaalikelpoisuutensa muutettuaan pois
Nurmijärven seurakunnan alueelta.
Markku Schildt, kiinteistöpalvelun johtokunnan puheenjohtaja
Tuulia Kalliokoski, kiinteistöpalvelun johtokunnan varajäsen (R. Saukonoja)
Pasi Riepponen, kasvatustyön johtokunnan varajäsen (S. Ahonen)
Kirkkoherran päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vapauttaa Markku
Schildtin, Tuulia Kalliokosken ja Pasi Riepposen luottamustoimesta
vaalikelpoisuuden menettämisen takia
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee
a) Markku Schildtin tilalle puheenjohtajan kiinteistöpalvelun johtokuntaan.
Mikäli valinta kohdistuu henkilöön, joka siirtyy toisesta luottamustehtävästä,
valitsee kirkkovaltuusto henkilön hänen tilalleen.
b) Tuulia Kalliokosken tilalle varajäsenen kiinteistöpalvelun johtokuntaan
c) Pasi Riepposen tilalle varajäsenen kasvatustyön johtokuntaan
Päätös:
Kohdat 1-2 esityksen mukaan
_____________________________________
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto
1. vapauttaa Markku Schildtin, Tuulia Kalliokosken ja Pasi Riepposen
luottamustoimesta vaalikelpoisuuden menettämisen takia
2. valitsee
a) Markku Schildtin tilalle puheenjohtajan kiinteistöpalvelun johtokuntaan.
Mikäli valinta kohdistuu henkilöön, joka siirtyy toisesta luottamustehtävästä,

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/66eafc64-2865-4858-b169-29eecf7e0a46

www.vismasign.com

6

Pöytäkirja
Kirkkovaltuusto 2/2021
8.6.2021
________________________________________________________________________________
valitsee kirkkovaltuusto henkilön hänen tilalleen.
b) Tuulia Kalliokosken tilalle varajäsenen kiinteistöpalvelun johtokuntaan
c) Pasi Riepposen tilalle varajäsenen kasvatustyön johtokuntaan
Päätös:

Kirkkovaltuusto
1. vapautti Markku Schildtin, Tuulia Kalliokosken ja Pasi Riepposen
luottamustoimesta vaalikelpoisuuden menettämisen takia
2. valitsi
a) Jussi Malkamäen puheenjohtajaksi kiinteistöpalvelun johtokuntaan.
Malkamäen tilalle kiinteistöpalvelun johtokunnan varajäseneksi Sakari
Oksasen.
b) kiinteistöpalvelun johtokuntaan varajäseneksi Liisa Hytösen
c) kasvatustyön johtokuntaan varajäseneksi Yrjö Kivisen
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KV § 18

Hautainhoitorahaston tilinpäätös 2020

2021-00028 T 02 04 00 00
Päätöshistoria:
Kirkkoneuvosto 2/2021 § 34
Selostus:
Omana taseyksikkönä hoidetulle hautainhoitorahastolle on laadittu
tilinpäätös Kirkkohallituksen virastokollegion uusien tilinpäätösohjeiden
mukaisesti ko. ohjetta soveltaen. Tilinpäätöksen laadinta ja hallinnollinen
käsittely tapahtuvat samoin kuin seurakunnan tilinpäätöksen.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta
vastaava viranhaltija.
Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan
kesäkuun loppuun mennessä.
Hautainhoitorahaston toimintatuotot olivat 132 588,43 euroa. Toimintakulut
olivat 117 186,37 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 15 402,06 euroa.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Nurmijärven seurakunnan hautainhoitorahaston vuoden 2020
tilinpäätöksen
2. että tilinpäätökseen voidaan tehdä teknisluontoisia tarkennuksia
tilintarkastuksen yhteydessä
3. esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja
päättää, että hautainhoitorahaston ylijäämä kirjataan taseen edellisten
tilikausien yli-/alijäämätileille.
Päätös:
Liitteet:

Kohdat 1-3 esityksen mukaan
Liite 1 § 34 Hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2020
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Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2020 hautainhoitorahaston tilinpäätöksen
ja päättää, että hautainhoitorahaston ylijäämä kirjataan taseen edellisten
tilikausien yli-/alijäämätileille.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 18 Hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2020
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KV § 19

Määrärahaylitykset 2020

2021-00029 T 02 00 01

Päätöshistoria:
Kirkkoneuvosto 2/2021 § 32
Selostus:
Kirkkovaltuusto on talousarviota hyväksyessään päättänyt määrärahojen ja
tuloarvioiden sitovuustasosta käyttötaloudessa, joka on kirkkovaltuustoon
nähden pääluokkataso ja kirkkovaltuusto päättää pääluokkien 1–5
loppusummista, sekä investointien kokonaissummista. Kirkkoneuvostoon
nähden sitovuustaso on tehtäväaluetaso, jonka puitteissa kirkkoneuvosto
hyväksyy määrärahat tai tulotavoitteet. Sitovuustaso on nettomääräinen.
Sisäiset erät eivät ole sitovia.
Vuoden 2020 määrärahaylityksistä on laadittu yhdistelmä perusteluineen.

Talousjohtajan päätösesitys:

Kirkkoneuvosto
1. hyväksyy käyttötalousosan määrärahaylitykset perusteluineen ja
2. esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy investointien kohdekohtaisen
määrärahaylityksen Pappilan peruskorjauksessa tilinpäätöskirjan s. 95
erittelyn mukaisesti
Päätös:
Liitteet:

Kohdat 1 ja 2 esityksen mukaan
Liite1 § 32 Yhdistelmä käyttötalousosan määrärahaylityksistä
perusteluineen
________________________
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
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Kirkkovaltuusto hyväksyy investointien kohdekohtaisen määrärahaylityksen
Pappilan peruskorjauksessa tilinpäätöskirjan s. 95 erittelyn mukaisesti.
Päätös:

Esityksen mukaan
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KV § 20

Tilinpäätös 2020

2021-00002 T 02 04 00 00
Päätöshistoria:
Kirkkoneuvosto 2/2021 § 33
Selostus:
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan talousarviovuodelta on laadittava
tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja
toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat
tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta
vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä
tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 §:n mukaan tilintarkastuskertomus on
laadittava toukokuun loppuun mennessä.
Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan
kesäkuun loppuun mennessä.
Seurakuntamme taloustilanne on vakaa. Ylijäämä vuodelta 2020 oli 932 231,58
euroa, kun talousarviossa oli varauduttu 154 665,00 euron alijäämään.
Toimintatuotot toteutuivat 12 397 euroa alle talousarvion ja olivat 10
prosenttia toimintakuluista (12,7 % v. 2019). Toimintakulut laskivat edellisestä
vuodesta 609 482 euroa ja alittivat budjetoidun määrän 1 079 312 eurolla.
Ylijäämäiseen tulokseen vaikutti lähinnä vuoden aikana pandemiasta
aiheutunut toiminnan väheneminen ja sitä kautta pienemmät kustannukset
sekä verotulojen hyvä kertymä.
Toimintakate toteutui 85,7 prosenttisesti, eli alitti n. 1 066 900 eurolla
talousarvioon arvioidun määrän.
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Henkilöstökulut laskivat edellisestä vuodesta 264 892,22 euroa. Tämä aiheutui
suurelta osin kokoavan toiminnan tauolla olemisesta pandemian vuoksi.
Palkkoja ja palkkioita maksettiin 237 639,25 euroa vähemmän verrattuna
vuoteen 2019. Kokonaiskustannuksissa on myös huomion arvioista, että
edellä mainitusta syystä palvelujen ostot olivat edellisvuotta 352 764,10 euroa
alhaisemmat. Henkilöstökulut ovat suurin menoerä ja niiden osuus
toimintakuluista oli 63,3 % ja 54,7 % kirkollisverotuloista.
Vuoden 2020 verotulot (kirkollisverotulot ja valtionrahoitus) yhteensä
nousivat 120 484,42 euroa eli 1,3 % verrattuna edelliseen vuoteen ollen
200 607,02 euroa yli talousarvion. Verotuskulut olivat 118 617,73 euroa.
Investointimenot olivat 1 698 704 euroa. Investointien toteutumavertailu
kohteittain on tilinpäätöskirjan sivulla 96.
Rahoitusvarallisuus on 218,8 euroa (207,9 € v. 2019) seurakunnan jäsentä
kohden. Omavaraisuusaste on viime vuosina pysynyt hyvällä tasolla ja on nyt
93,75 % (94,96 % v. 2019). Vuosikate riitti kattamaan poistojen määrän, sekä
myös poistojen ja lainan lyhennysten yhteismäärän.
Tuloslaskelmasta

TP 2020

TP 2019

Toimintatuotot
Toimintakulut
(henkilöstökulut)
-hlöstökulut toimintakuluista %
-hlöstökulut k.verotuloista %
Toimintakate
Kirkollisverot

714 323
7 152 198
4 525 422
63,3
54,7
6 437 874
8 279 299

987 543
7 761 681
4 790 314
61,7
58,6
6 774 137
8 180 091

Muutos
%
-10,5
0,1
-0,8
-0,9
-2,1
1,8
1,3

Vuosikate
Tilikauden ylijäämä/alijäämä

1 851 512
932 231

1 386 989
712 699

-1,1
-3,8

Rahoituslaskelmasta

TP 2020

TP 2019

Tulorahoitus
Investoinnit
Pysyvien vastaavien myyntitulot

1 851 512
1 698 704
0

1 364 067
193 434
139 837

Muutos
%
18,5
-83,4
-54,7
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Pitkäaik. lainojen vähennys
Rahavarojen muutos
Rahavarat

0
572 139
7 801 304

0
1 043 632
7 229 165

-100,0
273,3
16,9

Vuoden 2020 tilinpäätöskirja liitteenä.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää
1. hyväksyä Nurmijärven seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja siihen
sisältyvän toimintakertomuksen
2. että tilinpäätökseen voidaan tehdä teknisluontoisia tarkennuksia
tilintarkastuksen yhteydessä
3. esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja
päättää, että seurakunnan tilikauden ylijäämä kirjataan taseen edellisten
tilikausien yli-/alijäämätileille.
Päätös:
Kohdat 1-3 esityksen mukaan
Liitteet:
Liite 1 § 33 Tilinpäätöskirja vuodelta 2020
________________________________________________
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja päättää, että
seurakunnan tilikauden ylijäämä kirjataan taseen edellisten tilikausien yli/alijäämätileille.
Päätös:

Esityksen mukaan. Lisätään jumalanpalveluselämän kohdalle (s.29) seuraava
lause: Koronan takia jumalanpalveluksia jäi paljon pitämättä Klaukkalassa ja
Rajamäellä.

Liitteet:

Liite 1 § 20 Tilinpäätöskirja vuodelta 2020
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KV § 21

Tilintarkastuskertomus

2021-00044 T 00 03 00
Päätöshistoria:
Kirkkoneuvosto 3/2021 § 54
Selostus:
”Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle tai yhteiselle
kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta tarkastuskertomus, jossa esitetään
tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko
tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.
Jos tilintarkastuksessa havaitaan, että hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin
säännöksiä tai asianomaisen toimielimen tai viranhaltijan päätöksiä eikä virhe
tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, on tarkastuskertomuksessa tehtävä
asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa
kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkovaltuuston jäseniin.
Kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös sekä
tilintarkastuskertomus ja siihen liittyvät asianomaisilta muistutuksen johdosta
pyydetyt vastineet ja oma lausuntonsa kirkkovaltuuston tai yhteisen
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin
tarkastuskertomus ja siitä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Tilinpäätöksen
hyväksymisen yhteydessä päätetään myös vastuuvapaudesta tilivelvollisille.”
(KJ 15 luku 9 §)
Tilintarkastajat ovat tarkastaneet seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 ja antaneet
tilintarkastuskertomuksessa lausuntonsa tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vastuuvapauden myöntämisestä.
Talousjohtajan päätösesitys:
1. Kirkkoneuvosto päättää merkitä tilintarkastajien KJ 15:9 mukaisesti
antaman tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
2. esittää edelleen kirkkovaltuustolle sen tiedoksi merkitsemistä sekä
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3.

että kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tilija vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2020.

Päätös:
Kohdat 1.-3. esityksen mukaan
Liitteet:
Liite 1 § 54 Tilintarkastuskertomus
_________________________________________
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto
1. merkitsee tilintarkastajien KJ 15:9 mukaisesti antaman
tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja
2. päättää tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2020.

Päätös:

1. Esityksen mukaan
2. Myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 2020

Liitteet:

Liite 1 § 21 Tilintarkastuskertomus
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KV § 22

Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 toiminta- ja
taloussuunnitelman valmisteluohje

2021-00045 T 02 00 01
Päätöshistoria:
Kirkkoneuvosto 3/2021 § 55
Selostus:
Seurakuntien toiminta ja taloussuunnittelujärjestelmä käsittää kolme vuotta
kattavan toiminta- ja taloussuunnitelman, sekä siihen sisältyvän talousarvion.
Talousarviovuosi on toimintataloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi.

Kirkon taloushallinnon ohje talousarviokehysten valmistelusta 4.2.:
”Talousarvion kehykset perustuvat verotuloennusteeseen, tulevaisuuden
näkymiin, toiminnan määrään ja laadun muutoksiin, aikaisemmin tehtyihin
strategisiin linjauksiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Lähtökohtina ovat myös
kuluvan vuoden talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma ja viimeksi
valmistunut tilinpäätös. Kehykset muodostavat sen taloudellisen
liikkumavaran, jonka puitteissa eri toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden
tulee laatia omat talousarvio-, sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmaehdotuksensa. Kirkkoneuvosto päättää kehyksistä sekä
muista annettavista ohjeista ja perusteista eri osapuolten kanssa käytyjen
neuvottelujen jälkeen.”
Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa toimintayksikölle
tai tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta,
palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite.
Väestörekisterin mukaan Nurmijärven kunnan väkiluku 31.3.2021 on 43 895 ja
seurakunnan jäsenmäärä 29 759, joten kuntalaisista on seurakunnan jäseniä n.
67,8 %. Kirkkohallituksen laatiman ennusteen mukaan vuonna 2040
Nurmijärven seurakunnassa on 23 433 jäsentä, joka on 51,4 % kunnan
väkiluvusta. Vuoden 2020 alussa 68,6 % suomalaisista kuului evankelisluterilaiseen kirkkoon. Jäsenmäärä on viime vuosina ollut laskeva.
Nurmijärven seurakunnan jäsenmäärä oli vuonna 2007 korkeimmillaan (32
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285). Viime vuosina kirkkoon kuulumisprosentti on laskenut noin 1
prosenttiyksikön vuosivauhtia verrattuna kunnan väkilukuun. Seurakuntaan
kuulumisprosentin alenemiseen vaikuttaa myös se, että kunnan väkiluvun
noustessa seurakunnan jäsenmäärä ei kasva kuitenkaan samassa suhteessa.
Viime vuosina kunnan väkiluku on noussut ja seurakunnan jäsenmäärä
alentunut.
Kirkollisverotuloarvio perustuu 1,45 tuloveroprosenttiin ja talousarviokehys
on laadittu siltä pohjalta. Kuluvan vuoden verotulokertymä on huhtikuun
lopussa 5,5 % korkeampi kuin edellisenä vuonna ja 3,4 % korkeampi kuin
vastaavana ajankohtana vuonna 2019. Sitä miten pandemiatilanne vaikuttaa
vuoden 2021 lopulliseen verotulokertymään, ei vielä ole ennustettavissa tätä
kirjoitettaessa. Keväällä 2021 saadussa Kirkkohallituksen verotuloennusteessa
on Nurmijärven seurakunnan verotulojen vuonna 2021 arvioitu laskevan 3,7
prosenttia verrattuna viime vuoteen.
Pitkän tähtäimen investointisuunnitelmaan on vuodelle 2022 kirjattu
investointeja ja käyttötalousosaan kirjattavia hankintoja yhteensä noin 700 000
eurolla. Investointi- ja hankintasuunnitelmat tarkentuvat talousarviota
laadittaessa tulevalle vuodelle.
Henkilöstösuunnittelua ohjaavaksi taloudelliseksi periaatteeksi on päätetty,
että henkilöstökulut pidetään korkeintaan 60 prosentissa kirkollisverotuloista.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto antaa liitteen mukaisen vuoden 2022 talousarvion ja vuosien
2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisohjeen tiedoksi työaloille ja
kirkkovaltuustolle.

Päätös:
Esityksen mukaan
Liitteet:
Liite 1 § 55 Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024
toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohje
Liite 2 § 55 Talousarvion laadintaprosessi
Liite 3 § 55 Arvio käyttötalouden henkilöstö- ja toimintamenoista ja tulos- ja
rahoituslaskelmat
________________
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Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee liitteen mukaisen vuoden 2022 talousarvion ja
vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisohjeen tiedoksi.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 22 Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 toiminta- ja
taloussuunnitelman valmisteluohje
Liite 2 § 22 Talousarvion laadintaprosessi
Liite 3 § 22 Arvio käyttötalouden henkilöstö- ja toimintamenoista ja tulos- ja
rahoituslaskelmat
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KV § 23

Nurmijärven hautausmaan varastokatos

2021-00007 T 02 06 01 01

Päätöshistoria:
KPJK 17.3.2021 § 26
Päätöshistoria:
KPJK 1/2021
Selostus:
Varastokatoksen rakentaminen on kilpailutettu ja tarjousten
viimeinen palautuspäivä on tiistai 16.3. Puistopäällikkö esittelee saadut
tarjoukset ja niiden yhteenvedon kokouksessa.
Puistopäällikön esitys:
Johtokunta käy tarjoukset läpi ja ehdottaa kirkkoneuvostolle urakoitsijaa
varastokatoksen rakentajaksi.
Puistopäällikön muutettu esitys:
Tarjouspyyntöjä lähetettiin 7 ja saatiin 3 tarjousta (lisätty liite 1)
Johtokunta ehdottaa kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle
lisämäärärahaa 63 000,- ja että Kirkkoneuvosto päättäisi solmia sopimuksen
edullisimman tarjoajan kanssa, jos Kirkkovaltuusto myöntää lisämäärärahan.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

LIITE 1:

Tarjousvertailu

Kirkkoneuvosto 2.2.2021 § 5
Selostus:
Hautausmaan huoltoalueen varastokatoksesta on laadittu liitteenä olevat
suunnitelmat. Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa kesällä 2021.
Puistopäällikkö Kari Kouhia esittelee suunnitelmat kokouksessa.
Varastorakennuksen rakentaminen kilpailutetaan laadittujen suunnitelmien ja
asiakirjojen mukaisesti.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
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1. toteaa suunnitelmat Nurmijärven hautausmaan varastokatoksesta
laadituiksi sekä
2. käsittelee ja hyväksyy ko. suunnitelmat.
Päätös: Kohdat 1. ja 2. esityksen mukaan
Liitteet:
Liite 1 § 5 Hautausmaan varastokatos asemapiirros
Liite 2 § 5 Hautausmaan varastokatos ARK
Liite 3 § 5 Hautausmaan varastokatos rakennusselostus
Liite 4 § 5 Hautausmaan varastokatos urakkaohjelmaluonnos
Kirkkoneuvosto 2/2021 § 35
Selostus:
Vuoden 2021 talousarviossa on 100 000 euron määrärahavaraus
hautausmaan varastorakennuksen rakentamiseen.
Nurmijärven hautausmaan huoltoalueen varastokatoksen rakentamisesta on
lähetetty tarjouspyynnöt seitsemälle alan yritykselle. Määräaikaan mennessä
saatiin tarjoukset Raksa-Trio Oy:ltä, Tekson Oy:ltä ja Asura Oy:ltä.
Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 114 700 euroa jätti RaksaTrio Oy. Ko. urakkatarjouksen lisäksi kustannuksia tulee muun muassa
tilaajan hankintana hankittavista runko- ja vesikattorakenteista,
sähkötarvikkeista asennuksineen sekä suunnittelusta ja valvonnasta.
Päivitetty kokonaiskustannusarvio on 163 000 euroa.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
1. toteaa tarjoukset ja niistä laaditun avauspöytäkirjan sekä päivitetyn
kokonaiskustannusarvion ja
2. päättää esittää kirkkovaltuustolle määrärahan lisäystä 63 000 euroa
3. päättää solmia sopimuksen kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen tehneen Raksa-Trio Oy:n kanssa tarjouksen mukaisesti, mikäli
kirkkovaltuusto myöntää määrärahamuutoksen talousarvioon.
Päätös:

Kohdat 1-3 esityksen mukaan
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Liitteet:
Liite 1 § 35 Tarjousten avauspöytäkirja
_____________________________________________
Kirkkoneuvoston päätösesitys
Kirkkovaltuusto myöntää 63 000 euron määrärahan lisäyksen hautausmaan
varastorakennuksen rakentamiseen.
Päätös:

Esityksen mukaan
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KV § 24

Tiedottajan-nimikkeen muutos viestinnän asiantuntijaksi

2021-00030 T 01 01 03 06
Päätöshistoria:
Kirkkoneuvosto 2/2021 § 37
Selostus:
Nurmijärven seurakunnassa on vuodesta 1999 ollut tiedottajan
virka. Viestintää on viime vuosina kehitetty mm. uudistamalla seurakunnan
graafinen ilme, toteuttamalla lehtiuudistus ja panostamalla monikanavaiseen
viestintään. Viestinnän painoarvo seurakunnan strategian toteuttamisessa on
vahva.
Tiedotussihteerin nimike muutettiin viestintäsihteeriksi vuoden 2019 alusta.
Tiedottaja-nimikkeen vaihtaminen viestinnän asiantuntijaksi on seuraava
askel. Taustalla on kehitys yksisuuntaisesta tiedottamisesta
vuorovaikutteiseen viestintään sekä viestinnän tehtäväkentän laajentuminen.
Asiantuntijuutta vaativan sisältöosaamisen rinnalla keskeistä on
vuorovaikutuksen rakentaminen ja kyky suunnitella, organisoida ja
koordinoida viestintää eri viestintäkanavissa ja työyhteisössä. Viestinnän
tehtävät edellyttävät myös viestintää säätelevän lainsäädännön hyvää
tuntemusta. Viestinnän tehtävissä tarvitaan korkeakoulutusta tai vastaavaa
teoreettista osaamista ja työkokemusta.
Viestinnän asiantuntijan nimike tunnustaa viestinnän roolin tärkeyden koko
organisaation johtamisen osana ja korostaa viestinnän strategista merkitystä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle tiedottaja nimikkeen muuttamista
viestinnän asiantuntijaksi 1.7.2021 alkaen. Muutos ei vaikuta
tehtävänkuvaukseen.
Päätös:
Esityksen mukaan
___________________________
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto muuttaa tiedottaja nimikkeen viestinnän asiantuntijaksi
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1.7.2021 alkaen. Muutos ei vaikuta tehtävänkuvaukseen.
Päätös:

Esityksen mukaan
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KV § 25

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen, kirkkoneuvoston
ohjesäännön ja johtokuntien johtosääntöjen uusiminen

2021-00039 T 00 01 01
Päätöshistoria:
Kirkkoneuvosto 3/2021 § 49
Selostus:
Sähköisiä kokouksia koskeva kirkkolain muutos (200/2021) on tullut voimaan
15.3.2021. Seurakuntien tulee päivittää toimielinten työjärjestyksiä,
ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu huomioon sähköisten
kokousten järjestämismahdollisuus sekä mahdollisuus sähköiseen
kokouskutsuun. Kirkkovaltuuston kokouksen julkisuudesta, myös sähköisen
kokouksen osalta, on säädetty kirkkolain 7 luvun 6 §:ssä, joten siitä ei tarvitse
välttämättä erikseen määrätä hallinnon sisäisissä määräyksissä. Tältä osin on
kuitenkin kokouskutsussa huomioitava yleisön mahdollisuus seurata
kokousta. Kirkkoneuvoston ohjesäännön muutokset on voimaan tullakseen
myös alistettava hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Kirkkohallitus on laatinut seurakuntien avuksi säännösmalleja, joita on
hyödynnetty sääntöjen päivittämisessä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset
ehdotukset
1. kirkkovaltuuston työjärjestykseksi ja johtokuntien johtosäännöiksi,
2. kirkkoneuvoston ohjesäännöksi sekä lähettää sen edelleen Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:
Liitteet:

Kohdat 1. ja 2. esityksen mukaan
Liite 1 § 49 Kirkkovaltuuston työjärjestys
Liite 2 § 49 Julistus- ja palvelutyön johtokunnan johtosääntö
Liite 3 § 49 Kiinteistöpalvelun johtokunnan johtosääntö
Liite 4 § 49 Kasvatustyön johtokunnan johtosääntö
Liite 5 § 49 Kirkkoneuvoston ohjesääntö
______________________________________________
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Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset ehdotukset
1. kirkkovaltuuston työjärjestykseksi ja johtokuntien johtosäännöiksi,
2. kirkkoneuvoston ohjesäännöksi sekä lähettää sen edelleen Espoon
hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
Päätös:

1. Kirkkovaltuuston työjärjestys ja johtokuntien johtosäännöt palautettiin
valmisteluun ja tuodaan kirkkovaltuustoon 26.10.2021.
2. Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 25 Kirkkovaltuuston työjärjestys
Liite 2 § 25 Julistus- ja palvelutyön johtokunnan johtosääntö
Liite 3 § 25 Kiinteistöpalvelun johtokunnan johtosääntö
Liite 4 § 25 Kasvatustyön johtokunnan johtosääntö
Liite 5 § 25 Kirkkoneuvoston ohjesääntö
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KN § 26

Ilmoitusasiat
Kokoukset 2021
Valtuusto
8.6.
26.10.
14.12.

Neuvosto

Valmistelukokous

24.8.
12.10.
23.11.

10.8.
30.9.
9.11.

- Valtuustoaloite anonyymista rekrytoinnista. Anonyymiä rekrytointia
kokeillaan jonkin haun yhteydessä.
- Jyrki Lausvaara jätti valtuustoaloitteen sateenkaariperheiden puolesta.
Aloitteen allekirjoitti 13 valtuutettua
- Erkki Mäkäräinen jätti valtuustoaloitteen kolmen määräaikaisen diakonian
palvelussuhteen perustamisesta ja 100 000 € siirtämisestä diakoniarahastoon
koronapandemian jälkihoitoa varten. Aloitteen allekirjoitti neljä valtuutettua.

KV § 27

Keskusteluasiat

KV § 28

Kokouksen päättäminen

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen. Pöytäkirjaan liitetään
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on
nähtävänä kirkkoherranvirastossa seuraavasti: 9.6.–8.7.2021 ma – pe
klo 9-12.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.01.
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Sirpa Rantala
puheenjohtaja

Pekka Tukeva
sihteeri

Aulikki Markkanen
pöytäkirjan tarkastaja

Kerttu Martinsaari
pöytäkirjan tarkastaja
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 27 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 27 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 27 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 27 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 27 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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