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Kokouksen osallistujat
Jäsenet:

Tuhkanen Ari, puheenjohtaja
Grönberg Tommi (poistui § 149 käsittelyn jälkeen)
Jalava Markku, varapuheenjohtaja (poistui § 138 käsittelyn jälkeen)
Jaakkola Pia
Kaasalainen Erkki
Markkanen Aulikki
Moijanen Niina
Patjas Mika
Tikkaoja Tarja

Varajäsenet:

Pölönen Ilpo
Ruoti Hannele
Jokilammi Aija (poistui § 149 käsittelyn jälkeen)

Muut:

Rantala Sirpa, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Sivula Marko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Sairanen Maria, talousjohtaja, esittelijä
Tukeva Pekka, sihteeri
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KN § 128 Kokouksen avaaminen
Selostus:

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

Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Aulikki Markkanen ja Niina Moijanen.

Päätös:

Esityksen mukaan

KN § 129 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
29.11.2017.

Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

Esityksen mukaan

KN § 130 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään asioiden käsittelyjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista
liitteineen.

Päätös:

Rajamäen kirkkopiirin ja hiippakuntafoorumin terveiset
Pykälä 137 tekninen korjaus: III kappalainen muutetaan I kappalaiseksi
Pykälä 132 tekninen korjaus: lisätään päätöshistoria julistus- ja palvelutyön
johtokunnan pöytäkirjasta.

Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 7/2017

4.12.2017

4

KN § 131 Johtavan lapsityönohjaajan virkanimikkeen muuttaminen johtavaksi
varhaiskasvatuksen ohjaajaksi

Selostus:

Lapsityönohjaajan tehtävistä yleensä kirkossa:
”Lapsityönohjaajan tehtävänä on organisoida, kehittää ja johtaa seurakunnan
varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Lapsityönohjaaja toimii yleensä lastenohjaajien
lähiesimiehenä. Hänen tehtävänään on myös tukea uskontokasvatuksen toteutumista
kunnallisessa päivähoidossa. Lapsityönohjaaja tekee laajaa verkostoyhteistyötä
sosiaali- ja opetustoimen, erityisesti kunnan varhaiskasvatuspalveluiden sekä eri
järjestöjen kanssa.”
Kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnot, jotka ovat tuottaneet
kelpoisuuden lapsityönohjaajan virkaan, ovat lakanneet v. 2012. Diakonia
ammattikorkeakoulussa alkoi vuoden 2012 alussa uusi koulutus, joka tuottaa
kelpoisuuden kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan (sosionomi AMK/
kristillisen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehto). Kirkon varhaiskasvatuksen
ohjaajan virka on tasoltaan ja tehtävien vaativuudeltaan rinnasteinen
diakonian ja kirkon nuorisotyönohjaajan viran kanssa.
Piispainkokous päätti 5.12.2011 kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran
kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävästä ammattikorkeakoulututkinnosta.
Piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen lapsityönohjaajan virkaan
kelpoistavan koulutuksen suorittanut on kelpoinen myös em. päätöksessä
tarkoitettuun kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan.
Useat seurakunnat ovat piispainkokouksen päätöksen v. 2011 jälkeen
muuttaneet lapsityönohjaajan virkoja varhaiskasvatuksen ohjaajan
viroiksi. Nykyisen koulutuksen ja piispainkokouksen kelpoisuusvaatimuksen takia
virkanimikkeen muuttaminen on tarkoituksenmukaista.
Uusien virkojen perustaminen kirkkovaltuustossa edellyttää määräenemmistöä.
Tässä esityksessä on kyse olemassa olevan viran muuttamisesta, joten virkanimikkeen
muutos ei edellytä määräenemmistöä.
Viran johtosääntö vaatisi päivityksen nimikkeen muutoksen takia, mutta nykyinen
suuntaus on johtosääntöjen sijasta kirjoittaa delegoinnit ja ratkaisuvalta
kirkkoneuvoston ohjesääntöön tai seurakunnan hallintosääntöön, johon ne
Nurmijärvellä on kirjattu. Lisäksi viran tehtävänkuvaus tarkistetaan vuosittain
esimiehen kanssa käytävässä keskustelussa. Tämän takia virkojen johtosäännöistä
voidaan vähitellen luopua.
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1. Johtavan lapsityönohjaajan virka muutetaan johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan
viraksi 1.1.2018 lukien.
2. Viran vaativuusryhmäksi vahvistetaan 601,5.
Viran johtosääntö lakkautetaan, koska viran hoidon vaatima toimivalta on kirjattu
seurakunnan hallintosääntöön ja viran keskeiset tehtävät päivitetään vuosittain
tehtävänkuvauksessa.
Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 132 Nurmijärven seurakunnan ja Suomen Evankelis-luterilaisen
Kansanlähetyksen nimikkosopimuksen päivittäminen

Päätöshistoria:
Julistus- ja palvelutyön johtokunta 2/2017 4.10.2017
§ 28 Kansanlähetyksen nimikkosopimuksen päivittäminen
Selostus:
Juhani ja Heini Mäkilä olivat Nurmijärven seurakunnan nimikkolähetteinä KeskiAasiassa kesästä 2010 vuoden 2014 loppuun, jolloin heidän oli palattava kotimaahan
kesken työkauden alueen käytyä äärettömän epävakaaksi. He toimivat
kehitysyhteistyön tehtävissä maassa, jossa ei vielä ole virallista kristillistä kirkkoa tai
seurakuntaa ja jossa evankeliumi leviää vain ihmiseltä ihmiselle.
Juhani ja Heini Mäkilän palattua Keski-Aasiasta takaisin kotimaahan Nurmijärven
seurakunta on jatkanut Mäkilöiden aloittamaa mielenterveysalan kehittämisprojektin
tukemista Heratissa Afganistanissa.
Nyt Kansanlähetys esitää ottaisimme Keski-Aasian nimikkokohteen tilalle
seurakunnan uudeksi nimikkolähetiksi Juhani Mäkilän.
Juhani Mäkilä on aloittanut 1.9.2017 alkaen uudessa tehtävässään
maahanmuuttajatyöntekijänä kotimaasta käsin. Juhanin tehtäviin kuuluu mm.
afgaanitaustaisten maahanmuuttajien kohtaamista heidän omalla äidinkielellään (dari)
ja suomalaisen kulttuurin sekä tapojen opettamista heille. Hän tulee toimimaan myös
islam-asiantuntijana ja kouluttajana sekä resurssi- ja tukihenkilönä maahanmuuttajien
parissa työskenteleville seurakunnille ja järjestöille. Lisäksi Juhanin tehtäviin tulee
kuulumaan yhteydenpito Keski-Aasian yhteistyötahoihin ja – kumppaneihin.
Vastauksena muuttuneeseen lähetystyön globaaliin tilanteeseen Juhani kohtaa uudessa
työssään ihmisiä, joiden tavoittamiseksi aikaisemmin täytyi matkustaa kauas ja
vaikeisiin olosuhteisiin. Nämä maahanmuuttajat tulevat nyt luoksemme, ja Juhani voi
työskennellä heidän parissaan omassa maassamme. Hänen työnsä on siten lähetystä
kotimaassa ja kotimaasta käsin. Käytännössä voimme olla lähettämässä häntä tähän
työhön sekä rukouksin että taloudellisesti tukien.
Viranhaltijan esitys:
Päätetään, että Suomen Ev.lut Kansanlähetyksen kanssa solmittu
nimikkokohdesopimus Keski-Aasian mielenterveysprojektin tukemiseksi päivitetään
Juhani Mäkilän nimikkolähettisopimukseksi.
Päätös: Hyväksyttiin.
_________________
Selostus:

Nurmijärven seurakunta on tukenut Suomen Evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen
työtä Keskis-Aasian mielenterveysalan kehittämisprojektissa. Nimikkolähettinä on
toiminut Juhani Mäkilä. Uudessa sopimuksessa kohdetyöalueena on
maahanmuuttajatyö. Sopimuksen muut kohdat ja taloudelliset vastuut eivät muutu.
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Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Nurmijärven seurakunnan ja Suomen Evankelis-luterilaisen
Kansanlähetyksen nimikkosopimuksen päivittämisen maahanmuuttajatyön
tukemiseksi. Sopimus astuu voimaan heti.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 132 Nurmijärven seurakunnan ja Suomen Evankelis-luterilaisen
Kansanlähetyksen nimikkosopimus
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KN § 133 Lisäyksiä koulutussuunnitelmaan

Selostus:

Johtavan perheneuvojan Lauri Anttilan koulutukset eivät ehtineet vuoden 2018
koulutussuunnitelmaan, koska hän aloitti työnsä 1.11.2017.
Koulutukset:
Perheasiain neuvottelukeskusten neuvottelupäivät Vaasassa 6.-9.2.2018
järjestäjänä Lapuan ja Porvoon hiippakunnan perheasiain neuvottelukeskukset
Vaasasta, Pietarsaaresta, Jyväskylästä ja Seinäjoelta. Hinta 315€.
Yöpyminen 3x 89€ = 267€. Matkat junalla noin 50€. Puolikas kotimaanpäiväraha
20,50€ x3= 61,50€. Yhteensä 693.50€
Kirjo II C/D 2018-19 Järvenpäässä, järjestäjä Kirkon koulutuskeskus
Osaamistavoitteet:
Osallistuja - tuntee ja tunnistaa johtamis- ja organisaatioteorioiden suuntauksia ja
viitekehyksiä ja osaa niiden pohjalta hahmottaa esimiestyön eri alueita ja johtamisen
perusprosesseja, - hyödyntää uusia johtamisen ja esimiestyön toimintatapoja ja
käytäntöjä omassa työssään kirkon ominaispiirteet huomioiden, - hallitsee
seurakunnan henkilöstöhallinnon ja talouden keskeiset menettelytavat ja käytännöt
sekä hallinto- päätöksentekomenettelyn ja osaa soveltaa omaan tehtäväalueeseen
liittyviä säädöksiä ja sopimuksia, - omaksuu reflektoinnin ja johtamistoiminnan
arvioinnin osaksi työkäytäntöään ja - hyödyntää koulutuksen aikana rakentunutta
seurakuntien eri johtamistehtäviä edustavien kollegojen verkostoa myös jatkossa.
1. jakso 31.10.-2.11.2018+kolme jaksoa 2019
yhden jakson hinta 185€ ruokailu 70€/jakso ei yöpyjille
2018: 1. jakso 185e ruokailu 70€. Yhteensä 225€.
2019 2.-4. jakso x3 = 555€ ruoka x3 = 210€. Yhteensä 765€

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy Lauri Anttilan koulutuksiksi perheasiain
neuvottelukeskusten neuvottelupäivät Vaasassa ja Kirjo II johtamiskoulutuksen
Järvenpäässä.
Päätös:

Esityksen mukaan

Tiedoksi:

Lauri Anttila
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KN § 134 Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokunnan jäsenten
valinta

Selostus:

Mäntsälän seurakunnan kehitysvammaistyön johtokunnan jäsenten kaksivuotiskausi
päättyy tänä vuonna. Johtokunnan jäsenet on valittu sopijaseurakunnista valintavuoron
mukaisessa järjestyksessä. Tulevaksi kaudeksi 2018-2019 varsinaisen jäsenen ja
hänelle varajäsenen valitsevat Hyvinkää, Nurmijärvi, Hangon suomalainen, Karkkila,
Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Kirkkonummen suomalainen, Myrskylä ja Porvoo.
Johtokunnan jäsenten kokous- ja matkakulut hoitaa kotiseurakunta oman
matkustussääntönsä mukaisesti.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee Mäntsälän kehitysvammaistyön johtokuntaan jäsenen ja
hänelle varajäsenen.
Päätös:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Mäntsälän
kehitysvammatyön johtokunnan jäsenen ja varajäsenen.
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KN § 135 Vaalikelpoisuuden muutos

Selostus:

Julistus- ja palvelutyön johtokunnan varajäsen Hanne Seppä on muuttanut pois
seurakunnan alueelta.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että se valitsee julistus- ja palvelutyön
johtokuntaan Hanne Sepän tilalle uuden varajäseneksi Hannele Ruodin.
Päätös:
Tiedoksi:

Esityksen mukaan
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KN § 136 Yhteistyötoimikunnan kokoonpano 2018–2021

Selostus:
Kirkon pääsopijaosapuolet ovat laatineet ohjeet 1.2.2017 voimaan tulleen Kirkon
yhteistoimintasopimuksen (KirVESTES, liite 11) nojalla yhteistyötoimikunnan
asettamisen ja työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valintojen käytännön
toteuttamista varten. Niitä sovelletaan toimikautta 1.1.2018-31.12.2021 koskien.

Yhteistyötoimikunta on asetettava, kun työnantajan palveluksessa työskentelee
säännöllisesti vähintään 10 työntekijää. Sen jäsenmäärästä sovitaan paikallisesti ottaen
huomioon työpaikan laatu, laajuus ja muut olosuhteet. Siinä voi olla enintään 12
jäsentä. Vähintään neljäsosan jäsenistä tulee edustaa työnantajaa. Työnantajan
edustajalla tarkoitetaan seurakunnan johtoa esimerkiksi kirkkoherraa, johtavaa talousja henkilöstöhallinnon viranhaltijaa tai muuta vastaavaa johtavassa asemassa oleva
viranhaltijaa tai työntekijää sekä työsuojelupäällikköä. Vain esimiestehtävien
perusteella viranhaltijaa ei yleensä katsota tässä tarkoitetuksi työnantajan edustajaksi.
Työnantajan edustajat eivät voi asettautua ehdolle eivätkä äänestää
työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaalissa. Työntekijällä tarkoitetaan
seurakunnan palveluksessa olevaa, joka ei ole edellä tarkoitettu työnantajan edustaja.
Työnantajan edustajana yhteistyötoimikunnassa toimii työsuojelupäällikkö. Jos
yhteistyötoimikunnassa on enemmän kuin neljä jäsentä, työnantajan edustajana toimii
työsuojelupäällikön lisäksi kirkkoherra ja tarpeen mukaan kirkkoneuvoston määräämä
muu esimiesasemassa oleva henkilö. Työntekijöiden edustajina
yhteistyötoimikunnassa toimivat työsuojeluvaltuutetut ja pääsopijajärjestöjen
pääluottamusmiehet.
Nurmijärven seurakunnassa pidettiin työnantajan ja pääsopijajärjestöjen välinen
paikallisneuvottelu 15.9.2017. Neuvottelussa sovittiin, että seurakuntaan valitaan kaksi
työsuojeluvaltuutettua ja heille kaksi varavaltuutettua. Toinen seurakuntatyön
tehtävissä ja hallinto- ja toimistotyössä työskenteleville ja toinen kiinteistö- ja
kirkonpalvelutehtävissä, sekä hautausmaatehtävissä työskenteleville.
Yhteistyötoimikunnan jäsenmääräksi sovittiin kahdeksan henkilöä: neljä työnantajan
ja neljä työntekijöiden edustajaa. Työntekijöiden edustajat ovat pääluottamusmiehet
Arto Kantola (JUKO), Kirsti Pekkala-Rantila (Kirkon alat) sekä työsuojeluvaltuutetut
Marjut Timonen ja Anna-Mari Tiitinen.
Kirkkoherran päätösesitys:
1) Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi paikallisneuvottelun pöytäkirjan sekä
työsuojeluvaltuutettujen vaalituloksen (Liitteet 1 ja 2).
2) kirkkoneuvosto nimeää yhteistyötoimikunnan työnantajan jäseniksi kaudeksi
1.1.2018–31.12.2021 seuraavat henkilöt: työsuojelupäällikkö Heikki Nisula (pj),
kirkkoherra Ari Tuhkanen, talousjohtaja Maria Sairanen, hallintopäällikkö Pekka
Tukeva (siht.).
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Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 136 Paikallisneuvottelun pöytäkirja
Liite 2 § 136 Työsuojeluvaalin pöytäkirja
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KN § 137 I kappalaisen viran tehtävien vahvistaminen tuomiokapitulille

Selostus:
Kirkkoneuvoston tulee antaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille lausunto I
kappalaisen viran tehtävistä ja erityisistä tarpeista ennen kuin tuomiokapituli ryhtyy
viran täyttämiseen.
Virkaan tulee sisältyä Nurmijärven seurakunnan toimintaan liittyviä tehtäviä ja yleistä
seurakuntatyötä sekä myös rippikoulujen pitoa.
Kirkkoherran päätösesitys:
1) Kirkkoneuvosto antaa lausuntonaan Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille I
kappalaisen viran tehtävistä ja erityisistä tarpeista esittelyn mukaisen kuvauksen.
2) Kirkkoneuvosto valitsee rekrytointityöryhmän jäsenet.
Päätös:

1) Esityksen mukaan
2) Kirkkoneuvosto asetti rekrytointityöryhmän jäseniksi seuraavat henkilöt: Ari
Tuhkanen (pj), Tarja Tikkaoja, Mika Patjas, Anna-Kaisa Tenhunen ja Pekka Tukeva
(siht.)

Tiedoksi:

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli
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KN § 138 Nurmijärven seurakunnan vuoden 2018 talousarvio ja suunnitteluvuosien 2018 - 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma

Selostus:
Talousarvion laatimista koskevat säännökset on 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 toimintaja 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.
Tiivistelmä Taloudellinen katsaus, syksy 2017, VM
Suomen talous on nopeassa kasvuvaiheessa. Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa
v. 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu
kahden prosentin tuntumaan.
Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa v. 2018 edelleen vahvasti aiempiin vuosiin
verrattuna, tosin hieman hidastuen kuluvan vuoden kasvusta. Hidastuva kasvu johtuu
pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä ostovoiman kasvu jää tätä vuotta
hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka
samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä.
Kotimainen inflaatio kiihtyy ensi vuonna ja laajemmin eri hyödykeryhmissä kuin v.
2017. Eniten hinnat tulevat nousemaan palveluissa. Hintojen nousua kiihdyttää myös
alhaisen korkotason nouseminen. Hintatason nousua hidastavat vahvistuva
Yhdysvaltain dollari ja maltillisena pysyvä öljyn hinta.
Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä
laskee silti hitaasti. Vuonna 2018 työllisyysaste nousee n. 70 prosenttiin ja
työttömyysaste puolestaan laskee n. 8 prosenttiin. Työllisyyden suotuisamman
kehityksen esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat.
Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä ennustejakson loppuun asti. Markkinaosuuksien
menetys lakkaa ja vienti kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Viennin
kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös
tuotantopanosten tuontia. Uusien tilauksien määrät ja korkea luottamus kertovat
hyvistä vientinäkymistä.
Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet viimeaikoina.
Kehittyneiden talouksien sekä Yhdysvaltojen myönteinen kehitys jatkuvat ja
euroalueen merkitys tulee korostumaan jatkossa. Euroalueen talouskasvu kiihtyy
reiluun pariin prosenttiin ensi vuonna.
Suomen julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet ja
viime vuonna virinnyt talouskasvu. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen
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talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön
ikääntymisestä johtuen rahoitusaseman tulisi olla ensi vuosikymmenen alussa selvästi
ylijäämäinen.
Kirkkohallitus toteaa yleiskirjeessään 13/2017, että
Suomen talous supistui vuosina 2011–2014. Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia,
vuonna 2016 1,9 % ja vuodelle 2017 ennustetaan lähes kolmen prosentin kasvua.
Ennusteet talouden kasvusta ovat kohonneet keväällä annetuista. Vuodeksi 2018
tuotannon kasvu hieman pienenisi ja sen odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia.
Useiden ekonomistien arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu olisi pysyvä
olotila ainakin lähivuosina. Inflaatio on ollut viime vuosina noin yksi prosentti ja sen
arvioidaan kohoavan noin 1,5 prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan
edelleen vähäistä. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia, ja
vuonna 2018 kasvu voi yltää kolmeen prosenttiin. Vuonna 2017 palkkasummaa
kasvattaa yksityisen sektorin voimakas kasvu samalla kun julkisen sektorin
palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös
julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia.
Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan.
Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperuste
muutokset, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen
määrä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa
joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Verokevennysten vaikutus verotuloihin on alle
yksi prosentti. Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla
tasolla kuin viime vuosina keskimäärin.
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin
tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien
yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia
tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia
tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti
arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.
Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka ja se
toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 neuvottelemaa
kilpailukykysopimusta eikä palkkoihin ole tullut tämän vuoden helmikuun jälkeen
korotuksia. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään edelleen 30 prosentilla.
Seurakuntien työnantajan eläkemaksu esitetään alennettavaksi 1,8 prosenttiyksiköllä
21,8 prosenttiin (kiky-sopimuksen alennus huomioituna). Kilpailukykysopimuksen
mukaan työnantajan eläkemaksu vuodeksi 2019 alenee 0,4 prosenttiyksiköllä ja
edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020.
Vaikka inflaatio pysyttelee alhaisella tasolla, kohonneen öljynhinnan vuoksi
kiinteistöjen ylläpitokulujen odotetaan kasvavan noin kahden prosentin verran.
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Tuloslaskelm aosaa

Tilinpäätös
2016

Talousarvio
Muutos %
2017

Talousarvio
Muutos %
2018

Toimintatuotot

-889 693

-847 000

-4,8 %

-766 560

-9,5 %

Toimintakulut

7 943 357

8 263 862

4,0 %

8 009 455

-3,1 %

4 959 209
62,4 %
61,3 %

5 213 315
63,8 %
65,6 %

5,1 %

4 966 410
'62,0 %
63,7 %

-4,7 %

7 053 665

7 416 862

5,1 %

7 242 895

-2,3 %

-9 008 172 -8 805 000

-2,3 %

-8 617 000

-2,1 %

-8 089 147 -7 950 000

-1,7 %

-7 800 000

-1,9 %

Henkilöstökulut
-henkilöstökulut toimintakuluista %
-henkilöstökulut kirk.verotuloista %
Toimintakate
Verotulot ja valtionrahoitus
Kirkollisverotulot
Valtionrahoitus ja yhteisöverotulot
Vuosikate
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-919 025

-855 000

-7,0 %

-817 000

-4,4 %

-1 195 739

-533 638

-55,4 %

-476 605

-10,7 %

-584 417

80 362

-113,8 %

137 395

71,0 %

Rahoituslaskelm aa
Tilinpäätös
2016
Tulorahoitus
Investoinnit
Pysyvien vast. myyntitulot

Talousarvio
Muutos %
2017

Talousarvio
Muutos %
2018

1 193 204

533 638

-55,3 %

476 605

-10,7 %

139 296

1 952 000

1301,3 %

1 440 000

-26,2 %

280 000 10466,0 %

0

-100,0 %

2 650

Pitkäaik.lainojen väh.

172 414

172 400

0,0 %

172 400

0,0 %

Kassavarojen muutos

717 156 -1 310 800

-282,8 %

-1 135 795

-13,4 %

-23,4 %

3 160 905

-26,4 %

Toimintapääoma

5 607 500

4 296 700

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston
perusmaksun suuruudeksi kirkolliskokous päätti marraskuussa 6,5 prosenttia, eli
maksu alenisi yhden prosenttiyksikön verran. Kirkollisveron perusteella määräytyvä
eläkerahastomaksu nousee yhdellä prosenttiyksiköllä 5 prosenttiin.
Kirkollisveroja on kertynyt tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä 6 977 195 euroa,
joka on noin 6,2 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Tälle
vuodelle talousarvioon arvioitua verotulomäärää ei todennäköisesti tulla
saavuttamaan.
Toimintatuotot laskevat verrattuna aikaisempiin vuosiin. Toimintakulut laskevat 3,1 %
verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon, mutta ovat jonkin verran korkeammat kuin
vuoden 2016 toteutuneet kulut. Toimintakulujen laskeminen aiheutuu pääasiassa
henkilöstömenojen ja henkilösivukulujen alentumisesta.
Vuodelle 2018 suunnitellut investoinnit ovat hieman yli 1,5 miljoonaa euroa.
Merkittävimmät investointihankkeet ovat Iso Pappilan peruskorjaus ja hautausmaan
sosiaalitilan rakentaminen. Molemmat hankkeet siirtyvät vuodelta 2017.
Investointiosassa on esitetty investointisuunnitelma vuoteen 2023 saakka.
Talousarviovuoden investointisuunnitelma on sitova. Suunnitelmavuosien 2019-2023
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
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tulisi olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon
seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Vuosikatteen määrän suhdetta
tulevien investointien keskiarvoon on tarkasteltava. Vuoden 2018 talousarviossa
vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja, mutta ne voidaan toteuttaa
aikaisemmilta vuosilta kertyneiden ylijäämien turvin.
Liitteenä ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2020 toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 20182020 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
2. päättää vuoden 2018 alijäämän katettavaksi edellisten vuosien ylijäämällä.
Päätös:

1) Esityksen mukaan siten, että musiikkityön on asetettava toiminnalliset tavoitteet.
Perheneuvonnan toimintasuunnitelmaa on tiivistettävä.
2) Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 139 Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2020 toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi
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KN § 139 Sijoituskatsaus

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 § 140 Saatavien poistaminen vuodelta 2016

Selostus:
Kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavien perinnästä. Avoimet
saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi
välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen. Saatavien perimistä
jatketaan myös tämän jälkeen (Taloussääntö 12 §).
Kirkkoneuvosto päätti 18.3.2008 § 41, että jatkossa laaditaan vain selvitys, mistä
maksamatta jääneet summat ovat muodostuneet, eikä maksun suorittamatta
jättäneiden nimiä tuoda enää tiedoksi.
Vuoden 2016 maksamatta olevat ja karhutut laskut:

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto poistaa vuodelta 2016 kertyneet saatavat yhteensä 8 249,30 euroa.
Kuitenkin myöhemmin mahdollisesti saatavat maksut kirjataan tuloksi.
Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 141 Yksityishenkilöön liittyvä asia

KN § 142 Taloudellinen loppuselvitys parkkialueen rakentamisesta

Päätöshistoria:
Kiinteistöpalvelun johtokunta 8/2017 30.10.2017§ 105 Taloudellinen loppuselvitys
parkkialueen rakentamisesta
Selostus:
Paikotusalueen urakka saatiin valmiiksi sovitussa ajassa 13.10.2017 mennessä.
Työryhmän jäsenet kiittivät urakoitsijaa hyvin tehdystä työstä joka tehtiin sovitusti
ajallaan.
Taloudellinen selvitys pidettiin urakoitsijan kanssa 16.10.2017 LIITE 1
Urakan hinnaksi muodostui:
- urakkasopimuksen mukainen urakka

396 800,00 € alv 24 %

-

lisätyö nro 1. salaojitus paikoitusalueella

3 658,00 € alv 24 %

-

lisätyö nro 4. sähkön muutostyöt

5 971,34 € alv 24 %

-

lisätyö nro.5 laskentamateriaalin poikkeaman
aiheuttamat lisäkustannukset, sovittu korvaus
tilaajan tekemät puukaadot, vähennetään

-

yht.

14 914,72 € alv 24 %
-496,00 € alv 24 %
420 848,06 € alv 24 %

Johtokunnan asettama ”urakan” työryhmä päätti tehdä urakan yhteydessä alla kerrotut
lisätyöt jotka hyväksyttiin syyskuun kiinteistöpalvelun johtokunnan kokouksessa.
1. Huoltotunnelin vesieritys
-

tunnelin katon kaato oli taloon päin sekä päällä rikkinäinen bitumihuopa

-

huoltotunnelin vesivuodot ja vesilammikot

-----------------------------------------------------§ 87
Selostus:

Nurmijärven seurakuntakeskuksen pihamaan lisätyö nro 2
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Työmaakokouksessa 5.9.2017 olivat läsnä Matti Mononen, Maria Sairanen, Markku
Tapio, Marko Saukko, Tauno Teiteri ja Heikki Nisula.
Kun tehtiin maamassan vaihtoa keittiön huoltotunnelin päällä, kävi ilmi, että asfaltin
alla oli ns. hiekkakuoppasora ja tunnelin päällä rikkinäinen bitumihuopa. Nykyisen
rakenteen johdosta huoltotunnelissa on nähtävillä vuotokohdat ja vesilammikot.
Talousjohtaja Tuomo Hyvärinen ja kiinteistöpäällikkö Nisula pyysivät urakoitsija
Popparilta lisätyötarjouksen nro 2, jossa korjataan aiemman rakentamisen virheet.
Työmaakokouksessa päätettiin yksimielisesti hyväksyä keittiön huoltotunnelin
katoksen vesieristystyöt hintaan 23 400 € (alv 0%).
Kiinteistöpäällikön esitys:
Kiinteistöpalvelun johtokunta käsittelee ja hyväksyy asettamansa työmaaryhmän
päätöksen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 1:

lisätyötarjous nro 2

§ 105 jatkuu
Korjausrakentamisen kulut
- lisätyö nro 2. tunnelin/katoksen vesieristys

29 016, 00 € alv 24 %

2. Seurakuntakeskuksen pohjoispäädyn parkkialueella rakennustöiden yhteydessä
havaittiin pilaantunutta maa-ainesta
-

lisätyö nro. 3. Pima

-

pykälä § 104

10 817,74 € alv 24%

korjausrakentaminen
yht.

39 833,74 € alv 24 %

Paikoitusalueen kokonaiskustannukset:
Urakan summa
Korjausrakentaminen
Hankkeen loppusumma

420 848,06 € alv 24 %
39 833,74 € alv 24 %
460 681,06 € alv 24 %
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Paikoitusalueen rakentamiseen oli varattu investoinnissa 2017
inv.
437 000 € alv 24 %

Kiinteistöpäällikön esitys:
Kiinteistöpalvelun johtokunta
-

käy yleiskeskustelun paikoitusalueen rakentamisesta
ottaa vastaan paikoitusalueen rakentamisen
päättää esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle määrärahan lisäystä
23 681,06 € hankkeeseen.

Päätös:
-

Kiinteistöpalvelun johtokunta

kävi yleiskeskustelun paikoitusalueen rakentamisesta
ottivastaan paikoitusalueen rakentamisen
päätti esittää kirkkoneuvostolle, että se esittää kirkkovaltuustolle määrärahan lisäystä
23 700 € hankkeeseen.

Liitteet:

LIITE 1:

taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja

_______________________________________________________
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää seurakuntakeskuksen
paikoitusalueen rakentamiseen varattuun määrärahaan 23 700€ lisäyksen.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 142 Taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirja
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KN § 143 Keittäjän työsopimussuhde
Päätöshistoria:
Kiinteistöpalvelun johtokunta 8/2017
§ 82

30.10.2017 § 107 Keittäjän työsopimussuhde

Emännän työsopimussuhde

Selostus:
Klaukkalan kirkolle tarvitaan kokopäiväinen emäntä koska nykyiselle, osaaikaeläkkeellä oleva Hilkka Järveläiselle on myönnetty työkyvyttömyyseläke
1.11.2017 alkaen toistaiseksi.
Osa-aikaeläkkeen aikana on kiinteistötyöntekijä Luna Ekroth hoitanut emännän töitä
puolipäiväisesti, jolloin hänen omat työnsä ovat jääneet vähemmälle.
Hilkan sairausloman ajan häntä on tuurannut keittäjä Jaana Simonen Sääksistä
kokopäiväisesti ja hänen tilalleen Sääksiin on tullut keittäjä Riitta Pakarinen, joka on
tehnyt aterioita kirkonkylän ja Sääksin keittiössä kokopäiväisesti.
Kiinteistöpäällikön esitys:
Vakinaistetaan Riitta Pakarinen 1.11.2017 alkaen keittäjäksi Sääksin leiri- ja
kurssikeskukseen.
Liitteenä keittiön organisaatiokaavio.
Päätös:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että ilmoitetaan seurakunnan kotisivuilla haettavaksi
kokoaikainen Nurmijärven seurakunnassa työskentelevä keittäjä, jonka päätoimipiste
on Sääksin leiri- ja kurssikeskuksessa (50%) ja muissa seurakunnan kiinteistöissä
tarpeen mukaan (50%).
Perusteluna kokoaikaisen keittäjän palkkaamiseen osa-aikaisen sijaan on, että
tilapäisen työvoiman tarve vähenee ja henkilöstömenot eivät kasva.
Työryhmään valmistelemaan valintaa ehdotetaan Tarja Saarinen, Johanna AaltioHyvärinen, Heikki Nisula ja lisäksi kirkkoneuvoston edustaja
Kirkkoneuvosto 6/2017

10.10.2017 § 118

Selostus:
Klaukkalan kirkolla työskennellyt osa-aikainen emäntä jää eläkkeelle 1.11.2017
alkaen. Sääksin leiri- ja kurssikeskuksessa työskennellyt keittäjä Jaana Simonen
työskentelee tällä hetkellä eläkkeelle jäävän Hilkka Järveläisen tehtävissä
Klaukkalassa kokoaikaisena. Näin ollen esitetään, että uutta keittäjää haetaan Sääksin
leiri- ja kurssikeskukseen. Perusteluna kokoaikaisen keittäjän palkkaamiseen on osa-
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aikaisen vakituisen emännän eläkkeelle jääminen 1.11.2017 alkaen ja tilapäisen,
tarvittaessa kutsuttavan työvoiman vähentäminen siten, että henkilöstömenot eivät
kasva.
Talousjohtajan päätösesitys:
Päätetään täyttää 1.11.2017 alkaen kokoaikainen, toistaiseksi voimassa oleva keittäjän
tehtävä, jonka päätoimipiste on Sääksin leiri- ja kurssikeskuksessa. Keittäjä
työskentelee kaikissa seurakunnan kiinteistöissä tarpeen mukaan. Palkkaus
vaativuusryhmässä 402 ja peruspalkka 1942,15 euroa. Koeaika on 6 kuukautta.
Ilmoitetaan avoinna olevasta keittäjän tehtävästä seurakunnan kotisivuilla.
Valitaan työryhmään valmistelemaan valintaa Tarja Saarinen, Johanna AaltioHyvärinen, Heikki Nisula ja lisäksi kirkkoneuvoston edustaja.
Päätös:
Esityksen mukaan. Kirkkoneuvoston edustajaksi valittiin Tarja Tikkaoja
__________________________
Kiinteistöpalvelun johtokunta 8/2017

30.10.2017 § 107 jatkuu

Selostus:
Kokoaikainen keittäjän tehtävä oli haettavana seurakunnan kotisivuilla 12-20.10.2017
välisenä aikana. Hakemuksia tuli yksi kappale. Hakijana oli sijaisena toimiva keittäjä
Riitta Pakarinen.
Kiinteistöpäällikön esitys:
Esitetään kirkkoneuvostolle, että Riitta Pakarinen valitaan 5.12.2017 alkaen keittäjäksi
Sääksin leiri- ja kurssikeskukseen.

Päätös:

Esityksen mukaan.

_________________________
Talousjohtajan päätösesitys:
1) Kirkkoneuvosto päättää, että Jaana Simonen toimii 1.11.2017 alkaen kokoaikaisena
emäntänä, palkkaus vaativuusryhmässä 403 (peruspalkka 2060,89) päätoimipiste
Klaukkala.
2) Kirkkoneuvosto valitsee keittäjän toistaiseksi voimassa olevaan
työsopimussuhteeseen 5.12.2017 alkaen Riitta Pakarisen. Päätoimipiste on Sääksin
leiri- ja kurssikeskuksessa. Keittäjä työskentelee kaikissa seurakunnan kiinteistöissä
tarpeen mukaan. Palkkaus vaativuusryhmässä 402 ja peruspalkka 1942,15 euroa.
Koeaika on 6 kuukautta. Ennen tehtävään valintaa valitun on esitettävä seurakunnan
työterveyshuollon antama lääkärintodistus.

Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 7/2017

4.12.2017

Päätös:

Esityksen mukaan

Tiedoksi:

Pakarinen, Velama
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KN § 144 Klaukkalan kiinteistötyöntekijän valinta

Päätöshistoria:
Kirkkoneuvosto 6/2017 10.10.2017 § 115
Talousjohtajan päätösesitys:
1) Kirkkoneuvosto valitsee työryhmän lausunnon perusteella suntion toistaiseksi
voimassa olevaan työsopimussuhteiseen 1.12.2017 alkaen Sirpa Lappalaisen
Vaativuusryhmä 402,5 (2001,53 €). Mikäli Lappalainen ei ota tehtävää vastaa,
kirkkoneuvosto valitsee hänen varalleen Juha Huttusen.
2) Mikäli kirkkoneuvosto päättää valita suntion tehtävään Sirpa Lappalaisen ja tämä
ottaa tehtävän vastaan, niin kirkkoneuvosto avaa toistaiseksi voimassa olevan
kiinteistötyöntekijän työsopimussuhteen (palkkaus on Kirkon yleisen virka- ja
työehtosopimuksen vaativuusryhmän 401 mukainen 1871,58e) 5.12.2017 alkaen tai
sopimuksen mukaan. Kirkkoneuvosto asettaa rekrytointityöryhmäksi Markku Schildt
(pj), Heikki Nisula, Raili Paakkala, Saija Pakarinen (siht.), Markku Jalava
(kirkkoneuvoston edustaja).
Päätös:

Esityksen mukaan

Kiinteistöpalvelun johtokunta 9/2017
kiinteistötyöntekijän valinta

20.11.2017§ 118 Klaukkalan

Selostus:
Sirpa Lappalainen valittiin Klaukkalan kirkon suntioksi. Täytetään hänen entinen
toimensa Klaukkalan kirkon kiinteistötyöntekijä. Kiinteistötyöntekijän tehtäviä ovat
kiinteistöjen siivoukset, ulkopuhtaanapito ja suntion vapaapäivien sijaistaminen.
Työsuhde täytetään 5.12.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Kirkkoneuvosto valitsi haastatteluryhmän, joka haastattelee viisi ehdokasta tiistaina
14.11.2017 ja esittää valintansa johtokunnalle 20.11.2017

Kiinteistöpäällikön esitys:

Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 7/2017

4.12.2017

Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle Klaukkalan uudeksi kiinteistötyöntekijäksi
haastatteluryhmän esittämää henkilöä.
Hakijoita oli 7 ja haastatteluun kutsuttiin 5, joista neljä saapui paikalle.

Päätös:
Kiinteistöpalvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Klaukkalan
kiinteistötyöntekijäksi valitaan haastatteluryhmän mielestä ammatillisesti sopivin ja
soveltuvin Minna Väisänen Hyvinkäältä. Varalle Minna Kanerva.
_____________________________________________________

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto valitsee toistaiseksi voimassa olevaan kiinteistötyöntekijän
työsopimussuhteen (palkkaus on Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen
vaativuusryhmän 401 mukainen 1871,58e) 5.12.2017 alkaen Minna Väisäsen ja
varalle Minna Kanervan
Päätös:

Esityksen mukaan

Tiedoksi:

Minna Väisänen, Tiina Velama
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Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 7/2017

4.12.2017

KN § 145 Hautatoimen hinnasto 2018

Päätöshistoria:
Kiinteistöpalvelun johtokunta 9/2017 20.11.2017 § 116 Hautatoimen hinnasto 2018
Selostus:
Puistopäällikkö esittelee kokouksessa päivitetyn version hautatoimen hinnastosta
vuodelle 2018.
Johtokunnan jäsenille on lähetetty ehdotus uudesta hinnastosta vuodelle 2018.
Puistopäällikön esitys:
Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle ja hautapaikkamaksujen osalta edelleen
kirkkovaltuustolle uuden hinnaston hyväksyttäväksi.
Keskustellaan korotusten sitomisesta jatkossa kuluttajahintaindeksiin.
Päätös:

Hinnasto esityksen mukaan, mutta ei sidota kuluttajahintaindeksiin.

Liitteet:
LIITE 1:
Hautatoimen hinnasto 2018
____________________________________________
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa liitteen mukaisen
hautapaikkamaksujen hinnoittelun vuodelle 2018.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 145 Hautatoimen hinnasto 2018
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Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 7/2017

4.12.2017

KN § 146 Hautainhoitorahaston hinnasto 2018

Päätöshistoria:
Kiinteistöpalvelun johtokunta 9/2017
hinnasto 2018

20.11.2017§ 117 Hautainhoitorahaston

Selostus:
Puistopäällikkö esittelee kokouksessa päivitetyn version hautainhoitorahaston
hinnastosta vuodelle 2018.
Puistopäällikön esitys:
Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle uuden hinnaston hyväksyttäväksi.
Keskustellaan hiekkapintaisten hautojen erikseen hinnoittelun
tarkoituksenmukaisuudesta.
Keskustellaan korotusten sitomisesta jatkossa kuluttajahintaindeksiin.
Päätös:
Hinnasto esityksen mukaan muutoin, mutta jaottelua hiekka- ja nurmihautoihin ei
tehdä. Hintoja ei sidota kuluttajahintaindeksiin.
Liitteet:
LIITE 1:
HHR hinnasto 2018
______________________________________

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteen mukaisen hautainhoitorahaston hinnoittelun
vuodelle 2018.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 146 Hautainhoitorahaston hinnasto 2018
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Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 7/2017

4.12.2017
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KN § 147 Toimitilojen ja tarvikkeiden hinnasto 2018

Päätöshistoria:
Kiinteistöpalvelun johtokunta 9/2017 20.11.2017 § 121 Toimitilojen ja tarvikkeiden
hinnasto 2018
Selostus:
Talousjohtaja esittelee toimitilojen ja tarvikkeiden hinnaston vuodelle 2018.
Talousjohtajan esitys:
Esitetään vuoden 2018 toimitilojen ja tarvikkeiden hinnastoksi vuoden 2017 hinnastoa
ilman tasokorotusta.
Päätös:

Esityksen mukaan.

__________________________

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa vuoden 2018 toimitilojen ja tarvikkeiden hinnastoksi
vuoden 2017 hinnaston mukaiset hinnat ilman tasokorotusta.

Päätös:

Esityksen mukaan

Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 7/2017

4.12.2017
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KN § 148 Kiinteistötoimen määrärahan muutosehdotus 2017

Päätöshistoria:
Kiinteistöpalvelun johtokunta 9/2017
määrärahan muutosehdotus 2017
Selostus:

20.11.2017§ 120 Kiinteistötoimen

Tuloslaskelma kiinteistötoimi 10-2017

toimintakulut

toteuma

talaousarvio

syyskuu
lokakuu

1 767 200.12

2 076 375

ylitys/alitus

toteuma%

-479 185

77 %

-309 175

85 % (opt.83%)

Määrärahanmuutosehdotus kustannuspaikoittain
1. Kirkonkylän kirkko; toimintakulu 134.5 % ylitys 53 000€
a. Kirkon vesivahinkojen korjaus, vakuutuskorvaus tulematta
2. Vanha seurakuntatalo; toimintakulut 240.6 % ylitys 6 244 €
a. ylitykseen sisältyy kuntotutkimus; arvio kokonaiskustannuksista 2017 on n. 5400€
3. Iso pappila; toimintakulut 94.8% ylitys 2 300 €
a. rakennetutkimukset tehty käyttötalouteen
4. Kuusela; toimintakulut 153 % ylitys 6 700€
a. Rahaa ei oltu varattu evakko ajan toimipisteeseen
b. käyttötarkoituksen muutos
i. sähkö
ii. palo
iii. vartiointi
c. vuokratulot +17 00€ jää pois
5. Kievarintien pappila; toimintakulut 112 % ylitys 350 €

Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 7/2017

4.12.2017
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a. myyntikulut

Kiinteistöpäällikön esitys:
Viedään kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi määrärahamuutokset. Todetaan kuitenkin,
että 5-pääluokka pysyy osapuilleen talousarviossa 2017.
Päätös:

Esityksen mukaan.

_________________________
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy 5-pääluokkaan kohdistuvat, esittelyn mukaiset muutokset.
Päätös:

Esityksen mukaan

Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 7/2017

4.12.2017
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KN § 149 Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta

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 11.4.
2017. Kokousten pöytäkirja on liitteenä.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää käydä läpi kirkkovaltuuston pöytäkirjan 4/2017
sekä todeta päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.

Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1 § 149 Kirkkovaltuuston pöytäkirja 4/2017

Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 7/2017

4.12.2017
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KN § 150 Ilmoitusasiat

-

Jäsenkehitys Liite 1 § 150
Kirkkoneuvoston pöytäkirja 6/2017 Liite 2 § 150
Yhteistyötoimikunta 16.11.2017 Liite 3 § 150
Julistus- ja palvelutyön johtokunta 4.10.2017 Liite 4 § 150
Kasvatustyön johtokunta 26.9.2017 Liite 5 § 150
Viestintätoimikunta 20.9.2017 Liite 6 § 150
Kehitysvammaistyön info Liite 7 § 150
Uusi Tuusulan rovastikunta ja lääninrovasti
Lapsivaikutusten arviointi: Kirkkoherra tekee viranhaltijapäätöksen siitä, että asiaa
ensimmäiseksi käsittelevän viranhaltijan on tehtävä asiasta lapsivaikutusten arviointi.
Kokoukset 2018
Valtuusto
10.4.
12.6.
23.10.
18.12
Neuvosto & valmistelukokous (klo 16.15)
30.1.
27.3.
15.5.
28.8.
9.10.
20.11.
4.12.

-

16.1.
12.3.
17.4.
8.8.
25.9.
6.11.
20.11.

Seuraavat kokoukset

Kirkkovaltuusto klo 18.00
11.4.
20.6.
24.10.

Kirkkoneuvosto klo 16.15
21.3.
25.4.
6.6.

Valmistelu klo 16.15
28.2.
11.4.
16.5.

Nurmijärven seurakunta

Pöytäkirja

Kirkkoneuvosto 7/2017

4.12.2017

19.12.
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29.8.
10.10.
4.12.

17.8.
26.9
21.11.

KN § 151 Kokouksen päättäminen
Esitys:

Puheenjohtaja päättää kokouksen. Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus. Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä
kirkkoherranvirastossa seuraavasti: 5.12.2017–4.1.2018 ma–pe klo 9–12.

Päätös:

Esityksen mukaan. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.22

Ari Tuhkanen
puheenjohtaja

Pekka Tukeva
sihteeri

Aulikki Markkanen
pöytäkirjan tarkastaja

Niina Moijanen
pöytäkirjan tarkastaja

