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Kokouksen osallistujat
Jäsenet:

Ahonen Seppo

Kuula Ina

Pispala Leni

Arnkil Einar

Lakee Hannu

Pukarinen Pauliina

Grönqvist Tuula

Lausvaara Jyrki

Rantala Sirpa

Harju Sini (saapui 18.33)

Lindfors Anja

Rautanen-Saari Leena

Hytönen Liisa

Lommi Juho

Ruoti Hannele (poistui 20.17)

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: Kari Matti, AaltioHyvärinen Johanna,
Kivinen Yrjö
Työntekijät:
Tuhkanen Ari (kirkkoherra)
Sairanen Maria (talousjohtaja)
Tukeva Pekka (hallintopäällikkö, kirkkovaltuuston sihteeri)
Vartiala Ida (rippikoulutyö)
Ranta Satu (johtava kanttori)
Tenhunen Anna-Kaisa (piirikappalainen)
Miettinen Helena (johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja)
Hormio Timo (vs. viestinnän asiantuntija)
Nisula Heikki (kiinteistöpäällikkö)
Kurikka Anna-Liisa (taloussihteeri)
Moström Tuula (vs. johtava diakoniatyöntekijä)
Anttila Lauri (johtava perheneuvoja)
Sihvola Riitta-Leena (piirikappalainen)
Kouhia Kari (puistopäällikkö)
Sipola Leena (piirikappalainen)
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KV § 29

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 § 30

Alkuhartaus
Alkuhartauden piti kappalainen Riitta-Leena Sihvola

KV § 31

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 15.–26.10.2021 välisen
ajan. Kokouskutsu on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille, kunkin ryhmän 1-3
varavaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille 15.10.2021. 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
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KV § 32

Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Esitys:

Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista
liitteineen.

Päätös:

Keskusteluasioihin lisätään kahden valtuustoaloitteen esittely
Puheenvuorot keskusteluaisioihin: Lakee, Korkiakoski, Rantala, Jalava, Toikka
ja Mäkäräinen.

KV § 33

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Selostus:

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

Esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Erkki Mäkäräinen ja Anne
Nurmela.

Päätös:

Esityksen mukaan
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KV § 34

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen, johtokuntien johtosääntöjen
ja kirkkopiirien neuvottelukuntien toimintasäännön uusiminen

2021-00039 T 00 01 01
Päätöshistoria:
Kirkkoneuvosto 3/2021 § 49
Kirkkovaltuusto 2/2021 § 25
Kirkkoneuvosto 4/2021 § 69
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
Selostus:
Kirkkovaltuusto palautti kokouksessaan 8.6.2021
kirkkovaltuuston työjärjestyksen ja johtokuntien johtosäännöt uuteen
valmisteluun. Keskustelussa tuli esille nuorten vaikuttajaryhmän osallisuus
hallintoon ja sen mahdollinen kirjaaminen kirkkovaltuuston työjärjestykseen
ja kasvatustyön johtokunnan johtosääntöön.
Kirkkolainsäädännön uudistaminen on vielä kesken eikä kirkkojärjestyksessä
säädetä nuorten vaikuttajaryhmistä tai osallistumisesta. Tämän takia nuorten
vaikuttajaryhmän edustajien kirjaaminen kirkkovaltuuston työjärjestykseen ei
ole ajankohtaista. Nyt tehtävät muutokset koskevat lähinnä sähköisen
kokouksen pitämistä.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset
ehdotukset kirkkovaltuuston työjärjestykseksi, johtokuntien johtosäännöiksi ja
kirkkopiirien toimintasäännöksi.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:
Liite 1 § 69 Kirkkovaltuuston työjärjestys
Liite 2 § 69 Julistus- ja palvelutyön johtokunnan johtosääntö
Liite 3 § 69 Kiinteistöpalvelun johtokunnan johtosääntö
Liite 4 § 69 Kasvatustyön johtokunnan johtosääntö
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Liite 5 § 69 Kirkkopiirien neuvottelukuntien toimintasääntö
_____________
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset
ehdotukset kirkkovaltuuston työjärjestykseksi, johtokuntien johtosäännöiksi ja
kirkkopiirien toimintasäännöksi.
Päätös:

Asiasta käytiin keskustelu, jonka aikana tuli kaksi kannatettua esitystä joiden
välillä äänestettiin. Äänestys suoritettiin kädennostolla.
1. Markku Jalavan esitys, kannatettu, pohjaesityksen mukaisesti,
täydennettynä toivomusponnella: Kirkkoneuvosto käy läpi
kokonaistarkastelun johtokuntien johtosäännöistä.
Tätä kannatti 28 valtuutettua
2. Ina Kuulan palautusesitys, kannatettu: " Palautus valmisteluun
johtokuntien tehtävien osalta kokonaisuudessaan
Tätä kannatti 3 valtuutettua
Voittanut esitys ja pohjaesitys seuraavaksi äänestyksessä,
pohjaesitys : 0 ääntä
voittanut esitys: (Markku Jalava) sai ääniä 31
Kirkkovaltuusto päätti, että teknisenä muutoksena julistus- ja palvelutyön
johtokunnan johtosäännöstä poistettiin perheneuvonta ja kiinteistöpalvelun
johtokunnan johtosäännöstä poistettiin 5§, koska siihen liittyvät asiat on
kirjattu kirkkoneuvoston ohjesääntöön ja hankintaohjeeseen.

Liitteet:

Liite 1 § 34 Kirkkovaltuuston työjärjestys
Liite 2 § 34 Julistus- ja palvelutyön johtokunnan johtosääntö
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Liite 3 § 34 Kiinteistöpalvelun johtokunnan johtosääntö
Liite 4 § 34 Kasvatustyön johtokunnan johtosääntö
Liite 5 § 34 Kirkkopiirien neuvottelukuntien toimintasääntö
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KN § 35

Nuorten vaikuttajaryhmän osallistuminen hallintoon

2021-00048 T 00 01 01

Päätöshistoria:
Kirkkoneuvosto 11.5.2021 § 60
Kirkkoneuvosto 24.8.2021 § 70
Selostus: Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2019, että seurakuntiin tulee
perustaa Nuorten vaikuttajaryhmä. Nuorten vaikuttajaryhmätoiminnassa on
kyse osallisuuden vahvistamisesta. Kuulluksi tuleminen vahvistaa
osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusta ja samalla se lisää yhteisöön
kuulumisen tunnetta. Osallisuudessa on kyse kristillisen identiteetin
vahvistamisesta, siitä että voi kokea olevansa osa itselleen merkittävää
yhteisöä, tulla siinä kuulluksi ja vaikuttaa sen toimintaan ja päätöksiin.
Kirkkojärjestyksen luku 10 § 4
”Lapsen edun edistämiseksi kirkon viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava
ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se
viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18vuotiasta.
Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi seurakunnan
on asetettava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.
Vaikuttajaryhmä voi olla usean seurakunnan yhteinen.
Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon
sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakunnan
jäseniä.”
Nurmijärven seurakuntaan perustettiin vaikuttajaryhmä toukokuussa 2020.
Koska toiminta haluttiin saada käyntiin syksystä 2020, nuorisotyön tiimi teki
ehdokaslistan, josta valittiin 7 jäsentä tulevalle toimikaudella 1.9.202031.8.2021. Nuorisotyön tiimi valitsi ja kysyi listasta jäsenet. Valintoja tehdessä
huomioitiin mahdollisimman laaja alueellinen edustus, aktiivinen mukanaolo
nuorisotyön eri osa-alueiden toiminnassa ja valitun oma motivaatio toimia
vaikuttajaryhmässä.
Jäseniksi valittiin:
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1. Vieno Lindell (Perttula)
2. Niko Vuori (Nvi)
3. Ukko Hertell (Röykkä)
4. Noora Pellinen (Nvi)
(5. Jeremias Luukkanen (Kla))
6. Ilona Tolvanen (Kla)
7. Vilma Pulkkinen (Rki)
Jäsenistä Jeremias Luukkanen joutui jättäytymään
henkilökohtaisista syistä. Tilalle ei valittu uutta.

myöhemmin

pois

Vaikuttajaryhmän ensimmäinen kausi on ollut tunnustelua siitä, mikä
vaikuttajaryhmän rooli ja paikka on. Vaikuttajaryhmä on kokoontunut kerran
kuukaudessa ja kokoontumisten teemoina ovat olleet toisiinsa tutustuminen,
seurakuntaan (työaloihin, rakenteeseen, onnistumissuunnitelmaan, hallintoon)
perehtyminen, nuorisotyön eri toimintamuotoihin tutustuminen, nuorisotyön
tavoitteiden ja toiminnan kehittäminen ja arvioiminen sekä toiminnan
toteuttaminen. Vaikuttajaryhmältä kerätään myös jokaisella kokoontumisella
palautetta ja arvioita erityisesti nuorisotyöstä.
LAVAan liittyen seurakuntiin on valittu lapsiasiahenkilöitä turvaamaan
lapsivaikutusten arvioinnin tekemistä. Nuorten vaikuttajaryhmä luo
lapsiasiahenkilölle yhden kiinteän kuulemisryhmän näissä asioissa. Jokaisessa
Nurmijärven seurakunnan vaikuttajaryhmän kokouksessa on mukana
lapsiasiahenkilö.
Vaikuttajaryhmän ensimmäisen kauden päättyessä on aika pohtia, miten
vaikuttajaryhmä voi hallinnossa osallistua Nurmijärven seurakunnan
päätöksentekoon. Päättäjien on otettava nuorten mielipide huomioon
päätöksentekoa valmisteltaessa. Nuoria on kuultava riittävän ajoissa, ennen
kuin päätösesityksiä muotoillaan. Aloitteet ja kannanotot päätöksenteossa
käsiteltävistä asioista voivat syntyä myös nuorilta itseltään eli vaikuttajaryhmä
voi tehdä aloitteita esille nostettaviksi asioiksi. Jotta tieto kulkee puolin ja toisin,
on vaikuttajaryhmien ja hallinnon välille luotava selkeä ja tiivis yhteydenpito.
Nuorten vaikuttajaryhmä voi ottaa kantaa ja osallistua esimerkiksi seuraavien
asioiden valmisteluun ja toteutukseen:
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toimintasuunnitelman tekeminen
talousarvion laatiminen
työntekijöiden rekrytointi
virkojen ja työsuhteiden perustaminen tai lakkauttaminen
tapahtumien ja leirien järjestäminen
seurakunnan tilojen käyttö tai myynti
välinehankinnat esimerkiksi musiikkityöhön
vuositapahtuman valmistelu ja toteutus
yhteydet partiotoimintaan
osallistuminen lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseen

Lisäksi nuoret voivat edustaa seurakuntaansa kirkollisissa, yhteiskunnallisissa
ja paikallisissa yhteistyöfoorumeissa.

Kirkkoherran päätösesitys:
1. Vaikuttajaryhmän 1-2 edustajaa saa läsnäolo- ja puheoikeuden
kirkkovaltuuston kokouksiin
2. 1-2 edustajaa saa läsnäolo- ja puheoikeuden kasvatustyön johtokunnan
kokouksiin
3. Vaikuttajaryhmän valitut jäsenet saavat em. kokousten materiaalin
tutustuttavaksi etukäteen
4. Vaikuttajaryhmän edustaja kutsutaan mukaan läsnäolo- ja puheoikeudella
nuorisotyötä koskeviin rekrytointityöryhmiin.
Valitut edustajat ovat mukana oman kautensa (1.9.-31.8.) ja keväällä valitaan
uuden vaikuttajaryhmän jäsenistä uudet edustajat. Edustajat valitaan
vaikuttajaryhmän sisäisesti kuhunkin edustustehtävään. Läsnäolijoille
maksetaan kokouspalkkio ja matkakustannukset julkisten mukaan oman
paikkakunnan sisällä.
Päätös:
Kohdat 1.-3. esityksen mukaan. Kohta 4. Tässä vaiheessa
vaikuttajaryhmän edustusta ei kutsuta mukaan rekrytointityöryhmiin.
___________________________________
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Selostus:
Kirkkovaltuusto palautti kokouksessaan 8.6.2021
kirkkovaltuuston työjärjestyksen ja johtokuntien johtosäännöt uuteen
valmisteluun. Keskustelussa tuli esille nuorten vaikuttajaryhmän osallisuus
hallintoon ja sen mahdollinen kirjaaminen kirkkovaltuuston työjärjestykseen
ja kasvatustyön johtokunnan johtosääntöön.
Kirkkolainsäädännön uudistaminen on vielä kesken eikä kirkkojärjestyksessä
säädetä nuorten vaikuttajaryhmistä tai osallistumisesta. Kirkkolain
uudistuksen keskeneräisyyden takia kirkolliskokouksen päätös marraskuussa
2019 seurakuntiin perustettavista nuorten vaikuttajaryhmistä ei ole tässä
vaiheessa seurakuntia velvoittava. Se ei kuitenkaan estä asian edistämistä.
nuorten vaikuttajaryhmä on perustettu 2020. Nuorten osallistuminen
hallintoon on tarkoituksenmukaista järjestää tässä vaiheessa myöntämällä
toistaiseksi läsnä- ja puheoikeus kirkkovaltuuston ja kasvatustyön
johtokunnan kokouksiin. Osallistuminen toimielimen kokoukseen vertautuu
esim. henkilöstön edustajan tai asiantuntijan läsnäoloon kokouksessa.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että
1. Vaikuttajaryhmän 1-2 edustajaa saa läsnäolo- ja puheoikeuden
kirkkovaltuuston kokouksiin
2. Vaikuttajaryhmän 1-2 edustajaa saa läsnäolo- ja puheoikeuden
kasvatustyön johtokunnan kokouksiin
3. Vaikuttajaryhmän valitut jäsenet saavat em. kokousten materiaalin
tutustuttavaksi etukäteen
Valitut edustajat ovat mukana oman kautensa (1.9.-31.8.) ja keväällä valitaan
uuden vaikuttajaryhmän jäsenistä uudet edustajat. Edustajat valitaan
vaikuttajaryhmän sisäisesti kuhunkin edustustehtävään. Läsnäolijoille
maksetaan kokouspalkkio ja matkakustannukset julkisten mukaan oman
paikkakunnan sisällä.

Päätös:

Kohdat 1-3 esityksen mukaan.
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Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että
1. Vaikuttajaryhmän 1-2 edustajaa saa läsnäolo- ja puheoikeuden
kirkkovaltuuston kokouksiin
2. Vaikuttajaryhmän 1-2 edustajaa saa läsnäolo- ja puheoikeuden
kasvatustyön johtokunnan kokouksiin
3. Vaikuttajaryhmän valitut jäsenet saavat em. kokousten materiaalin
tutustuttavaksi etukäteen
Valitut edustajat ovat mukana oman kautensa (1.9.-31.8.) ja keväällä valitaan
uuden vaikuttajaryhmän jäsenistä uudet edustajat. Edustajat valitaan
vaikuttajaryhmän sisäisesti kuhunkin edustustehtävään. Läsnäolijoille
maksetaan kokouspalkkio ja matkakustannukset julkisten mukaan oman
paikkakunnan sisällä.
Päätös:

Kohdat 1-3 esityksen mukaan
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KV § 36

Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022

2021-00053 T 02 01 01

Päätöshistoria:
Kirkkoneuvosto 24.8.2021 § 73
Selostus:
Kirkkolain 15:2 mukaan seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan,
seurakuntayhtymän ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla
kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista säädetään erikseen lailla.
Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston tai yhteisen
kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden
tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05
prosenttiyksikön tarkkuudella. Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan
seurakunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän
vuoden marraskuun 17. päivänä kirkollisen tuloveroprosentin suuruus.
Vallitsevasta pandemiatilanteesta johtuen talouden ennustaminen on erittäin
haastellista, joka voidaan todeta myös Valtiovarainministeriön 16.6.21
julkaisemassa ennustepoikkeamaraportista.
Tiivistelmä VM:n ennustepoikkeamaraportista 2021:
”Vuoden 2020 budjetin pohjana olleessa ennusteessa vuoden 2020
BKT:n kasvuksi ennustettiin 1,0 %, kun toteutunut kasvu oli
maaliskuun 2021 tietojen perusteella -2,8 %.
Tarkasteltaessa vuoden 2020 ennustepoikkeamaa on otettava
huomioon, että v. 2020 covid-19-epidemia käänsi maailmantalouden
kasvut ja ennusteet ylösalaisin. Tällaisten yllättävien ja
ennakoimattomien tapahtumien seurauksena syntyy suuria
ennustepoikkeamia.
Covid-19-epidemia on ennen kaikkea kotitalouksien ja palveluiden
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kulutuksen kriisi. Palveluiden ja puolikestävien tavaroiden kulutus
väheni ennennäkemättömällä tavalla vuoden 2020 toisella
neljänneksellä. Epidemia vaikutti merkittävimmin matkailun ja
kuljetuspalveluiden tarjontaan, kun taas tavaroiden vienti kehittyi
suotuisasti 2020 häiriön jälkeen maailmankaupan ripeän toipumisen
tukemana. Epidemian seurauksena investoinnit supistuivat
voimakkaasti v. 2020 toisin kun oli ennustettu. Julkiset kysyntäerät
kasvoivat enemmän kuin ennustettiin merkittävien päätösperäisten
toimen seurauksena päinvastoin kuin muut kysyntäerät.
Julkisyhteisöjen rahoitusasema oli myös selvästi ennustettua
heikompi, noin 4,1 prosenttiyksikköä suhteessa
bruttokansantuotteeseen. Covid-19-epidemian aiheuttama talouden
taantuma sekä sen seurauksena tehdyt toimet heikensivät julkista
taloutta rajusti, mikä näkyy suurina ennustepoikkeamina.”
Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi
veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suuruus sekä seurakunnan
jäsenten ja ansiotulojen määrä. Nurmijärven seurakunnan jäsenmäärä
30.6.2021 oli 29 782 jäsentä, joka on noin 67,8 prosenttia kunnan väkiluvusta.
Kirkkohallituksen laatiman päivitetyn jäsenennusteen mukaan Nurmijärven
seurakunnan kirkkoon kuuluvuus painuu alle 60 prosentin vuonna 2030,
jolloin jäseniä on ennusteen mukaan 26 305.

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin
yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla
luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Valtion rahoituksella
korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.
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Tunnuslukuja vuoden 2020 tilinpäätöksistä
Toiminta- RahoitusJäsenet
pääoma/ varallisuus Rahavarojen Vuosikate VeroSeurakunta
31.12.2020 jäsen
/jäsen
riittävyys
/jäsen
prosentti
Hyvinkää
30 738
116
86
135
31
1,25
Järvenpää
28 375
206
182
271
42
1,25
Kajaani
26 359
229
126
229
56
1,65
Kirkkonummen srky
25 758
293
232
255
89
1,25
Kotka-Kymi
32 738
690
619
195
51
1,50
Lohja
31 700
253
219
297
57
1,50
Nurmijärvi
29 711
245
216
292
62
1,45
Rauma
28 915
484
459
592
36
1,25
Savonlinna
28 086
175
147
227
36
1,60
Tuusula
25 996
104
66
126
81
1,45
Ylä-Savon srky
31 438
142
114
197
19
1,65

Vuoden 2020 tilinpäätöksistä yhteensä laskettuna seurakuntien
toimintapääoma/jäsen oli 288 euroa, rahoitusvarallisuus/jäsen 227 euroa ja
rahavarojen riittävyys 313 päivää.
Nurmijärven seurakunnan tuloveroprosentti on ollut sama vuodesta 2014
alkaen. Kirkollisveroja on kertynyt heinäkuun 2021 loppuun mennessä
yhteensä 5 438 134 euroa, joka on 5,8 prosenttia eli 300 022 euroa enemmän
kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Heinäkuun lopussa saatujen
ennakkotietojen mukaan verotulot toteutuvat lähes budjetoidulle tasolle.
Tarkemmat tiedot maksuunpanon mukaisesta tilityksestä saadaan syksyn
aikana.
Nurmijärvi
Asukasluku
Jäsenmäärä
Kirkollisveroa maksavat

2006
38006
31396

2007
38633
32283

2008
39018
32264

2009
39628
32254

2010
39937
31875

2011
40349
31901

2012
40719
31907

2013
41178
31809

2014
41577
31509

2015
41897
31473
19152

2016
42010
30732
19240

2017
42159
30430
19124

2018
42665
30348
19152

2019
42993
29948
19219

2020
43669
29711
19135

Kirkollisvero 1000 e
Nurmijärvi
Muutos-%

2006
6726
0,00 %

2007
7210
7,20 %

2008
7903
9,61 %

2009
7760
-1,81 %

2010
7791
0,40 %

2011
8003
2,71 %

2012
8043
0,50 %

2013
8642
7,45 %

2014
8111
-6,15 %

2015
8303
2,36 %

2016
8089
-2,57 %

2017
7975
-1,41 %

2018
8077
1,27 %

2019
8180
1,28 %

2020
8279
1,21 %

Verotilityksiin vaikuttaa 1.1.2019 alkaen verotuksen joustava valmistuminen.
Tämä tarkoittaa, että verokertymien rytmitys tulevina vuosina muuttuu
verrattuna aikaisempaan. Verovuodesta 2018 alkaen luonnollisten henkilöiden
ja yritysten tuloverotuksessa siirryttiin verovelvolliskohtaiseen verotuksen
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valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen). Kaikilla
verovelvollisilla verotus ei päätykään enää samaan aikaan esimerkiksi
lokakuun lopussa vaan mahdollisesti kesä-lokakuun välillä. Tästä syystä
myös veronpalautusten ja jäännösverojen tilitykset seurakunnille jaksottuvat
heinä-joulukuun ajalle.
Vuoden 2022 talousarvio on laadittu 1,45 prosentin kirkollisverotuloarvioon
perustuen. Tulevien vuosien alenevan verotuloennusteen sekä
henkilöstömenojen ja kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousun vuoksi
työaloille on kustannustasotavoitteeksi asetettu 0 prosentin kasvu verrattuna
vuoden 2021 talousarvioon. Rakenteellisesti vuoden 2022 menoja nostavat
muun muassa palkkatason mahdollinen nousu KirVESTES:n mukaisesti.
Investointisuunnitelmassa vuoden 2022 investointimäärärahoihin ehdotetaan
n. 0,7 milj. euroa, joka on jonkin verran alhaisempi kuin viime vuosina.
Alustavasti on arvioitu, että investointitarve vuoteen 2025 mennessä on lähes
6 milj. euroa. Seurakunnalla on huomattava määrä kiinteistöjä ja niiden
korjaustarpeita kartoitetaan investointisuunnitelman päivityksen yhteydessä.
Seurakunnan vuosikatteen tulisi olla vähintään sen suuruinen, mitä vastaiset
investoinnit keskimäärin vuodessa.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2022
kirkollisveron tuloveroprosentiksi 1,45.
Päätös:
Esityksen mukaan
___________________________

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2022
kirkollisveron tuloveroprosentiksi 1,45.
Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 37

Ilmoitusasiat
Kokoukset 2021
Valtuusto
14.12.

Neuvosto

Valmistelukokous

25.11.

9.11.

27.1.
31.3.
3.5.
23.8.
4.10.
22.11.

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

Kokoukset 2022
17.5.
25.10.
15.12.

- Valtuustoseminaari 5.2.2022
- Valtuustoaloitteet:
Anonyymia rekrytointia kokeiltiin lähetyssihteerin viran rekrytoinnissa.
Rekrytointiryhmän kokemukset olivat hyviä. Systeemi ei ole aukoton, mutta
toimiva. Mietittävä on, mihin rekrytointeihin anonyymi haku soveltuu.
Aloite ylijäämän käytöstä kolmen uuden määräaikaisen diakonian
työsuhteen perustamiseen ja 100000 euron siirtoon diakoniarahastoon ei
aiheuttanut toimenpiteitä.

KV § 38

Keskusteluasiat
Tuula Grönqvist:
Valtuustoaloite diakonian palkkatason nostaminen 502  503.
Aloitteen allekirjoitti 19 valtuutettua.
Ina Kuula:
Valtuustoaloite seurakunnan osallistumisesta Missio 2022 tapahtumaan.
Aloitteen allekirjoitti viisi valtuutettua.
Aloitteet merkittiin tiedoksi ja annettiin kirkkoneuvostolle valmisteltavaksi.
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Jouni Korkiakoski käytti puheenvuoron sateenkaarimessun järjestämisestä.
Kirkkoneuvoston päätös sen toteuttamisesta on tuonut hänelle palautetta.
Korkiakoski ei kannattanut tehtyä päätöstä.
Hannu Lakee kutsui valtuutetut käräjäsaliin 4.-5.12.2021
sotilasperinnenäyttelyyn ”Suojeluskunnissa maan turva”
Markku Jalava kertoi Espoon hiippakunnan kirkolliskokousedustajien
järjestämästä tapahtumasta luottamushenkilöille ja kaikille
kirkolliskokousasioista kiinnostuneille perjantaina 29.10.2021 klo 18-19:30.
Hannu Toikka antoi kritiikkiä Kari Kuulan kirjoituksista liittyen
ruokatuotantoon ja kotieläimiin.
Erkki Mäkäräinen luki Raamattua Luukaksen evankeliumista.
Sirpa Rantala kertoi terveisiä hiippakunnan järjestämästä
seurakuntalaisuuden vahvistaminen-seminaarista.

KV § 39

Kokouksen päättäminen

Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen. Pöytäkirjaan liitetään
oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on
nähtävänä kirkkoherranvirastossa seuraavasti: 27.10.–27.11.2021 ma – pe
klo 9-12.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.27.

Sirpa Rantala
puheenjohtaja

Pekka Tukeva
sihteeri

Erkki Mäkäräinen
pöytäkirjan tarkastaja

Anne Nurmela
pöytäkirjan tarkastaja
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SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 19 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 19 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 19 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 19 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 19 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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