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KN § 132 KOKOUKSEN AVAAMINEN
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avasi kokouksen kello 17.00
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Aulikki Markkanen ja Sinikka Palokangas

KN § 133 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
”Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla”
(Kirkkolaki 7 luku 4 §).
Kokouksen ajankohdan siirtymisestä tiistaista 23.8 torstaihin 25.8 on ilmoitettu kirkkoneuvoston
jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse keskiviikkona 17.8.
Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu jäsenille postilaatikoihin ja varajäsenille postitse
perjantaina 19.8.2011.
Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja lailliseksi.

Päätös:

Todettiin.

KN § 134 TYÖJÄRJESTYS
Esitys:

Työjärjestykseksi hyväksytään osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Erika Kuusilinnan esitys työjärjestyksen muuttamisesta siten, että §§ 140-143
käsitellään välittömästi esityslistan Kn § 135 Ilmoitusasioita jälkeen ja asioitten
pykälämerkinnät muutetaan käsittelyjärjestyksen mukaisiksi hyväksyttiin
yksimielisesti.
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KN § 135 ILMOITUSASIOITA
1.
2.

3.

4.

Edellisen kokouksen tarkastettu pöytäkirja on monistettu liitteeksi 1.
Nurmijärven hautausmaanhoitaja Harri Perko on virkamiespäätöksellä asetettu
hoitamaan vt. puistopäällikön virkaa, ensin Veli Forssellin irtisanomisajan
päättymiseen, sitten 31.3.2011 asti ( § 33/13.12.2010 ja viimeksi 30.9.2011 asti (§
12/25.3.2011). Hallinto-oikeudesta saadun tiedon mukaan Veli Forssellin
valitusasiaa on käsitelty ensimmäisen kerran 11.8 pidetyssä istunnossa.
Ratkaisuesityksen valmistelija vie syyskuun puolessa välissä pidettävään
istuntoon.
Kehä-IT-johtoryhmä on päättänyt täydentää Kehä-IT:n toiminnan
projektisuunnitelmaa ja vahvistaa käsittelemiensä asioiden tiedottamista. Liitteenä
tiedote 1/2011 ja Kirjurin käyttöönottoon liittyvä info-kirje myös
kirkkoneuvostolle tiedoksi. Liite 2.
Puistopäällikön virka on päätetty asettaa haettavaksi. Hakuilmoitus laitetaan
kirkon rekrytointi- ja mol.fi -sivuille elokuun aikana.

Puheenjohtajan päätösesitys:
Merkitään tiedoksi
Päätös:

Ilmoitusasioitten kohdat 1 ja 3 merkittiin tiedoksi.
Ilmoitus puistopäällikön viran haettavaksi asettamisesta elokuun aikana
päätettiin lisätä kohdaksi 4.
Kohdan 2 viranhaltijapäätösten vahvistamiseen liittyvä asia käsitellään
Kn § 144 Muut esille tulevat asiat – yhteydessä.
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KN § 136 OHJE VAPAAMUOTOISESTA RUKOUKSESTA PARISUHTEENSA
REKISTERÖINEIDEN KANSSA JA HEIDÄN PUOLESTAAN
Piispainkokous on kirkolliskokouksen 10.11.2010 tekemän päätöksen ja siihen liittyvän
perustevaliokunnan mietinnön (4/2010) pohjalta antanut pastoraalisen ohjeen vapaamuotoisesta
rukouksesta parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan. Pastoraalinen ohje on
hyväksytty piispainkokouksen istunnossa 9.2.2011 ja lähetetty seurakunnille tiedoksi. Ohjeessa
muistutetaan seurakuntia siitä, että piispa vastaa hiippakunnassaan ohjeen valvonnasta.
Seurakunnissa valvonnasta vastaa kirkkoherra. Tarvittaessa kirkkoherra voi antaa myös tarkempia
ohjeita.
Ohjeen mukaan kirkon työntekijän tulee antaa rukouksesta tilanteen luonteen mukainen kuva.
Pastoraalinen ohje tehtiin kirkolliskokouksen toimeksiannosta. Toimeksiannossaan kirkolliskokous
painotti, että rukouksessa, jota pastoraaliset ohjeet koskevat, ei ole kyse kirkollisesta toimituksesta.
Siksi kirkolliskokous esitti, että ohjeet on laadittava niin, ettei rukoustilanne tosiasiallisesti
muodostu sisällöltään kirkollista toimitusta vastaavaksi. Rukoustilanteessa läsnä olevat eivät saisi
mieltää tilannetta kirkolliseksi toimitukseksi.
Antaessaan ohjeita piispainkokoukselle, kirkolliskokous pyrki arvioimaan kirkollisen toimituksen ja
rukouksen suhdetta kolmesta näkökulmasta. Nämä ovat pastoraalisen kohtaamisen luonne, suhde
kirkollisiin toimituksiin ja kirkon työntekijän omantunnonvapaus. Kirkolliskokouksen
perustevaliokunnan käsitys asiasta oli, että mitä enemmän rukoustilanne muuttuu luonteeltaan
yksityisestä julkiseksi ja mitä enemmän se sisältää liturgisia toimia, sitä enemmän tilanne siirtyy
papin yksityisen harkinnan ja omantunnonvapauden piiristä kirkolliskokouksen hyväksyntää
edellyttäväksi ja pappia velvoittavaksi kirkolliseksi toimitukseksi. Koska kirkolliskokouksen
mukaan kyseessä ei ole kirkollinen toimitus, rukoiltaessa ei pidä käyttää esimerkiksi avioliittoon
vihkimiseen kuuluvia osia (mm. kysymykset, lupaukset, sormusten vaihto, liiton siunaaminen).
Kirkolliskokous kuitenkin katsoo, että rukous voidaan toteuttaa kirkkotilassa, mikäli sitä on päätetty
paikallistasolla ja seurakunnan yhteisellä päätöksellä (KJ 9:7, 14.2).
Piispainkokouksen istunnossa 9.2.2011 hyväksytty pastoraalinen ohje vapaamuotoisesta
rukouksesta parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan liitteenä 4.
Kirkolliskokouksen toimeksiannon ja piispainkokouksen pastoraalisen ohjeen hengen mukaisesti
Nurmijärven seurakunnassa on annettu kirkkoherran toimesta tarkempia ohjeita vapaamuotoisen
rukouksen järjestämiseksi. Kirkkoherran antamien ohjeiden mukaan rukousta parisuhteensa
rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan ei tule järjestää Nurmijärven seurakunnan kirkoissa,
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vaan tilaisuus tulee järjestää esimerkiksi seurakunnan kappeleissa. Ohjeet on annettu erityisesti sitä
periaatetta noudattaen, että rukoustilanne ei saa muistuttaa kirkollista toimitusta.
Kirkkoherran päätösesitys:
Keskustellaan asiasta.
Kirkkoherran tarkennettu päätösesitys:
Esitän, että Nurmijärven seurakunnassa vapaamuotoinen rukous parisuhteensa
rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan, joka ei muistuta kirkollista toimitusta,
voidaan järjestää asianosaisten kanssa yhdessä sovitussa paikassa, myös seurakunnan
omissa tiloissa.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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KN § 137 NURMIJÄRVEN SEURAKUNNAN II KAPPALAISEN VAALI
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 10.2.2011 myöntänyt anomuksesta eron
Pirkko Vataselle Nurmijärven seurakunnan II kappalaisen virasta 1.8.2011 alkaen.
Samassa istunnossa tuomiokapituli päätti pyytää Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvostoa
kirjaamaan seurakunnan tarpeista nousevat viran tehtävät ennen sen haettavaksi julistamista.
Viran toimenkuvaksi ja valintaperusteiksi kirkkoneuvosto asetti kasvatuksen kappalaisen tehtävät,
joissa painottuvat koulutyö ja nuorten aikuisten parissa tehtävä työ.
Tuomiokapitulissa 23.3.2011 – 26.4.2011 haettava ollutta II kappalaisen virkaa ovat 26.4.2011
kello 15.00 päättyneeseen hakuaikaan mennessä hakeneet Imatran seurakunnan V seurakuntapastori
John Bäckström, Hyvinkään seurakunnan vs. I seurakuntapastori Tanja Koskela, Helsingin
tuomiokirkkoseurakunnan vs. seurakuntapastori Heikki Nenonen, Nurmijärven seurakunnan VII
seurakuntapastori
Kristiina Nyman, Hakunilan seurakunnan vs. IV seurakuntapastori Anna-Kaisa Tenhunen ja
Nurmijärven seurakunnan vt. IV kappalainen Johannes Tikka.
Tuomiokapituli on istunnossaan 26.5.2011 todennut hakijat kelpoisiksi ja viran
kielitaitovaatimuksen täyttäviksi.
Seurakuntapastorit Heikki Nenonen, Tanja Koskela ja Kristiina Nyman ovat peruneet
hakemuksensa II kappalaisen virkaan.
Tuomiokapitulin lausunto kappalaisen virkaa hakeneista on liitteenä, liite 5.
Kirkkojärjestyksen mukaan kappalaisen vaalin toimittaa kirkkovaltuusto. Kirkkojärjestyksen 6
luvun 32b §:n nojalla kirkkovaltuusto voi harkintavaltaansa käyttäen valita virkaan kenet
tahansa virkaa hakeneista ja tuomiokapitulin kelpoiseksi toteamista henkilöistä. Vaali on
yksivaiheinen ja eniten ääniä saanut tulee valituksi.
Tasatulokseen päädyttäessä vaalin ratkaisee tuomiokapituli.
Kirkkolain 10 luvun 1 § 7 selityksen mukaan viranhaltijan valintaa koskevassa vaalissa
valmisteluun kuuluu sekä hakijoiden ansioiden esitteleminen että valintaehdotus.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 12.4.2011 Kn § 84 valinnut II kappalaisen viran haastattelijoiksi
Pia Jaakkolan, Tuomo Hyvärisen, Markku Jalavan, Katrina Kallion, Virpi Korhosen, Markku
Schildtin ja Ari Tuhkasen. Haastatteluryhmän puheenjohtajana on toiminut kirkkoherra Ari
Tuhkanen.
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Haastatteluryhmä on haastatellut hakijoista pastori John Bäckströmin ja pastori Anna-Kaisa
Tenhusen.
Haastatteluryhmän lausunto haastatelluista on liitteenä. Ryhmän puheenjohtaja selvittää suoritettuja
haastatteluja kokouksessa. (lausunto tuodaan kokoukseen)
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä toimittaa Nurmijärven
seurakunnan II kappalaisen vaalin.
Päätös:

Puheenjohtajan selostettua vaalimenettelyä ja haastatteluryhmän esitystä
kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti haastatteluryhmän yksimieliseen näkemykseen
yhtyen esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsisi Nurmijärven seurakunnan II
kappalaisen virkaan pastori Anna-Kaisa Tenhusen.
Kokoukseen tuotu lausunto liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 8.
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KN § 138 NURMIJÄRVEN SEURAKUNNAN IV KAPPALAISEN VAALI
Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 10.2.2011 myöntänyt omasta anomuksesta
eron Päivi Linnoiselle Nurmijärven seurakunnan IV kappalaisen virasta 1.4.2011 alkaen. Virka on
ollut haettavana tuomiokapitulissa 23.3.2011 – 26.4.2011.
Kirkkoneuvoston tuomiokapitulille antaman lausunnon mukaan IV kappalaisen virassa painottuvat
Klaukkalan kirkkopiirin hengellisen ja toiminnallisen työn johtaminen.
IV kappalaisen virka on piirikappalaisen virka, jonka haltija johtosäännön mukaan vastaa
kirkkopiirinsä jumalanpalveluselämästä ja suunnittelee alueensa seurakuntatyötä piirinsä
työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa.
Nurmijärven seurakunnan IV kappalaisen virkaa ovat määräaikaan 26.4.2011 kello 15 mennessä
hakeneet Karkkilan seurakunnan vs. kappalainen Hannu Bogdanoff, Nurmijärven seurakunnan II
seurakuntapastori Johannes Haapalainen, Lieksan seurakunnan I seurakuntapastori Maritta
Hartikainen, Nummi-Pusulan seurakuntayhtymän seurakuntapastori Matti Helimäki, Hyvinkään
seurakunnan vs. I seurakuntapastori Tanja Koskela, Nurmijärven seurakunnan V seurakuntapastori
Leena Sipola ja Nurmijärven seurakunnan vt. IV kappalainen Johannes Tikka. Tuomiokapituli on
todennut hakijat virkaan kelpoisiksi ja kielitaitovaatimuksen täyttäviksi.
Pastori Tanja Koskela on peruuttanut hakemuksensa.
Tuomiokapitulin lausunto IV kappalaisen virkaa hakeneista on liitteenä, liite 6
Kirkkojärjestyksen mukaan kappalaisen vaalin toimittaa kirkkovaltuusto. Kirkkojärjestyksen 6
luvun 32b §:n nojalla kirkkovaltuusto voi harkintavaltaansa käyttäen valita virkaan kenet tahansa
virkaa hakeneista ja tuomiokapitulin kelpoiseksi toteamasta henkilöstä. Vaali on yksivaiheinen ja
eniten ääniä saanut tulee valituksi.
Tasatulokseen päädyttäessä vaalin ratkaisee tuomiokapituli.
Kirkkolain 10 luvun 1 § 7 selityksen mukaan viranhaltijan valintaa koskevassa vaalissa
valmisteluun kuuluu sekä hakijoiden ansioiden esitteleminen että valintaehdotus.
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 12.4.2011 Kn § 84 valinnut kappalaisen viran haastattelijoiksi
Tuomo Hyvärisen, Markku Jalavan, Katrina Kallion, Virpi Korhosen, Erika Kuusilinnan, Markku
Schildtin ja Ari Tuhkasen. Estyneen Klaukkalan kirkkopiirin edustajan Erika Kuusilinnan tilalle
työryhmä yksimielisesti kutsui Sirpa Rantalan. Haastatteluryhmän puheenjohtajana on toiminut
kirkkoherra Ari Tuhkanen.
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Haastatteluryhmä on haastatellut pastori Johannes Haapalaisen, pastori Maritta Hartikaisen ja
pastori Leena Sipolan.
Haastatteluryhmän lausunto haastatelluista on liitteenä. Ryhmän puheenjohtaja selvittää suoritettuja
haastatteluja kokouksessa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tämä toimittaa IV kappalaisen vaalin.
Päätös:

Puheenjohtajan selostettua vaalimenettelyä sekä haastatteluryhmän esitystä
kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti haastatteluryhmän yksimieliseen näkemykseen
yhtyen esittää kirkkovaltuustolle, että tämä valitsisi Nurmijärven seurakunnan IV
kappalaisen virkaan pastori Leena Sipolan.
Kokoukseen tuotu haastatteluryhmän näkemys liitetään pöytäkirjaan, liitteeksi 9.
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KN § 139 OIKAISUVAATIMUS, JOKA KOSKEE HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRAN
TÄYTTÄMISTÄ
Viestintäpäällikkö Markku Jalava on tehnyt oikaisuvaatimuksen, joka koskee Nurmijärven
seurakunnan kirkkoneuvoston päätöstä 14.6.2011 § 118 -119 hallintopäällikön viran täyttämisestä.
Oikaisuvaatimuksessa Markku Jalava vaatii hallintopäällikön viran täyttöpäätöksen kumoamista ja
asian palauttamista kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.
Tekemäänsä oikaisuvaatimusta Markku Jalava perustelee seuraavasti:
1. Yhdenvertaisuuden periaatteen rikkominen, syrjintä ja harkintavallan väärinkäyttö
valintaprosessissa;
2. Puutteelliset ja virheet ansiovertailussa (asian valmistelussa/puutteellisen ja virheellisen
tiedon perusteella tehty päätös);
3. Ansioituneemman hakijan valitsematta jättäminen ilman hyväksyttävää syytä.
Oikaisuvaatimus on kopioitu liitteeksi 7.
Menettelystä oikaisuvaatimuksen käsittelyssä säädetään hallintolain luvussa 7a.
”Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota
päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu
ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin (Hallintolaki 49g §/11.6.2010/581
Oikaisuvaatimuksen ratkaiseminen ja virheen korjaaminen).
Kirkkoherran päätösesitys:
Oikaisuvaatimukseen laadittu vastine tuodaan kokoukseen.
Vastine oikaisuvaatimuspäätökseen ja ehdotus ratkaisuksi oikaisuvaatimuksessa
esitettyihin vaatimuksiin jaettiin kokouksessa. Vastine oli lähetetty sähköpostitse
kirkkoneuvoston kokoukseen osallistujille keskiviikkona 24.8.
Puheenjohtaja selostettuaan vastineeseen kirjattuja perusteluja ja annettavaa ratkaisua
oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin teki tarkennetun päätösesityksen.
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Puheenjohtajan tarkennettu päätösesitys:
Esitän vastineessa esitetyin perustein, että kirkkoneuvosto pitäytyy päätöksessään
nimetä Sami Ojala Nurmijärven seurakunnan hallintopäälliköksi ja hylkää Markku
Jalavan oikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan.
Marjo Jaspan mielestä Markku Jalavan tekemä oikaisuvaatimus kirkkoneuvoston
hallintopäällikön viran täyttämistä koskevasta päätöksestä on aiheellinen ja
huomioonotettava. Marjo Jaspa esitti, että kirkkoneuvoston tulee kumota tekemänsä
päätös ja palauttaa se kirkkoneuvoston uuteen käsittelyyn oikaisuvaatimuksen
mukaisesti.
Erika Kuusilinna kannatti Marjo Jaspan tekemää esitystä.
Sirpa Rantala totesi olevansa kirkkoneuvoston 14.6.2011 tekemän päätöksen takana ja
esitti siinä pitäytymistä tarkennetun päätösesityksen mukaisesti. Mm. Erkki
Kaasalainen ja Aulikki Markkanen puheenvuoroissaan kannattivat pitäytymistä
kesäkuussa tehdyssä päätöksessä.
Koska oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä ja kumpaakin kannatettu
puheenjohtaja totesi tarpeen äänestää. Äänestystavaksi sovittiin yhteisesti
kättennostoäänestys. Edelleen sovittiin, että ääntenlaskijoina toimivat tämän
kokouksen pöytäkirjan tarkastajat Aulikki Markkanen ja Sinikka Palokangas.
Puheenjohtajan tarkennettu päätösesitys = jaa
Marjo Jaspan esitys = ei
Suoritetussa kättennostoäänestyksessä äänet jakautuivat: jaa 7; ei 2.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti pitäytyä 14.6.2011 tekemässään päätöksessä nimittää Sami
Ojala Nurmijärven seurakunnan hallintopäälliköksi ja hylätä Markku Jalavan tekemä
oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan.
Vastine liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 10.
Marjo Jaspa ja Erika Kuusilinna jättivät päätöksestä eriävän mielipiteensä, joka
liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 11.
.
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KN § 140 HAUTAUSMAKSUSAATAVAN POISTAMINEN/R. Kivi kuolinpesä
Saatava koskee arkkuhautausmaksua 200 euroa. Vainajan kuolinpesä on todettu peruskirjoituksessa
varattomaksi. Nurmijärven kunnan sosiaalitoimi viittaa päätökseensä 15.6.2010 § 490/TK ja
välitiliasiakkuuteen palauttaen laskun takaisin.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto toteaa laskun jääneen seurakunnan tappioksi ja päättää poistaa
maksusaatavan.
Päätös:

Todettiin.
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KN § 141 VIRKAMÄÄRÄYSPYNNÖT PAPISTON MÄÄRÄAIKAISUUKSISTA
1.
2.
3.

Pastori Terho Pursiainen on vt. II kappalainen 1.8.2011 alkaen, kunnes kappalaisen
virka vakinaisesti täytetään (tuomiokapitulin virkamääräys 16.6.2011);
Pastori Johannes Tikka on vt. IV kappalainen 31.8.2011 saakka (tuomiokapitulin
virkamääräys 23.3.2011);
Pastori Ville Vauhkonen on vs. IV seurakuntapastori (50 %) 1.3.2011 alkaen, kunnes
viran vakinaisen haltijan osa-aikajärjestely päättyy (tuomiokapitulin virkamääräys
23.3.2011).

IV seurakuntapastorin viran haltija pastori Leena Hella on toimittanut todistuksen
työkyvyttömyydestään 11.7.2011 alkaen ja jatkuen toistaiseksi. Työterveyshuollon puoltama
anomus pastori Hellan siirtymisestä työkyvyttömyyseläkkeelle on myös vireillä.
Nurmijärven seurakunnan II ja IV kappalaisen vaalit toimitetaan 6.9.2011 kirkkovaltuuston
kokouksessa. Vaalin vahvistaminen ja päätösten lainvoiman saaminen ottaa oman aikansa.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulilta virkamääräystä
a) pastori Johannes Tikalle vt. IV kappalaisen virkaan 1.9.2011 alkaen, kunnes
kappalaisen virka vakinaisesti täytetään, kuitenkin enintään 31.12.2011 saakka;
b) pastori Paula Mattiselle vs. IV seurakuntapastorin (50 %) virkaan 1.9.alkaen,
kunnes viran vakinaisen haltijan osa-aikajärjestely päättyy.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.
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KN § 142 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja
muille hallintoelimille koko seurakunnan ja tehtäväalueiden toiminnallisten tavoitteiden
toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon
nähden ja ennusteista loppuvuodelle.
Liitteenä tuloslaskelma (ulk.) kaudelta 06/2011 ja verotulojen kertymäraportti 07/2011; liite 3.
Toteutumisprosentit antavat tiedon toimintatuottojen ja –kulujen toteutumisesta toteutuneelta ajalta,
mutta myös suuntaa antavan tiedon koko toteutumakaudelta.
Toimintatuottojen toteutumisprosentti 53,9 kertoo, että ollaan ajankohtaan nähden hyvin
tulostavoitteessa.
Toimintakulujen toteutumaprosentti 40,9 osoittaa, että ollaan jopa hiukan alle ajankohdan
osoittamaa menotasoa, joskin kesä nostaa mm. kausityöntekijäin osalta kuluja ja nostaa
toteutumaprosenttia oikeammalle tasolle.
Kirkollisverotuloissa toteutuma on 57,6 % ja osoittaa, että määrä on hiukan yli ajankohdan
mukaisen kertymän. Yhteisöverojen osalta toteutuma on 70,7 % ja se ylittää ajankohdan mukaisen
budjetoidun määrän. Kirkollisverojen kuukausitilitysten määrä on alkanut laskea alkuvuodesta,
mutta tällä hetkellä olemme kuitenkin vielä n. 3 prosenttia edellä edellisvuoden vastaavaa
ajankohtaa.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee talouden raportin tietoonsa saatetuksi ja toteaa, että tämän
hetken toteutuma ei anna aihetta erityistoimenpiteisiin.
Päätös:

Merkittiin tietoon saatetuksi. Sovittiin, että seuraavaan kirkkoneuvostoon
tuodaan selvitykset talousraportissa esiintyneisiin poikkeamiin.
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KN § 143 VEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2012
Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksessa 20.6.2011 todetaan mm. että kuluvan vuoden BKT:n
kasvuksi ennustetaan 3,9 %. Ensi vuonna kasvua kertyy 2,8 % ja vuonna 2013 2,4 %. Kotimainen
kysyntä nousee ennustejaksolla merkittävämmäksi vauhdittajaksi. Vienti jatkaa kohtalaisen hyvässä
vauhdissa, mutta sen tuottama kasvuvaikutus pienenee.
Ennustettu kasvu-ura ei tule korjaamaan Suomen taloudessa olevia epätasapainoja
lähitulevaisuudessa. Tilanteen korjaaminen edellyttää määrätietoisia talouspoliittisia
toimenpiteitä.
Kirkkohallitus on esittänyt uudelle hallitukselle kysymyksen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien
rahoituksesta. Tämä tarkoittaa, että kirkkohallitus kantaa huolta seurakuntien yhteiskunnallisten
tehtävien hoidosta aiheutuvien kulujen korvaamisesta vähintäänkin nykytasoisina, jos yhteisöveron
jakoon tulee muutoksia tai se poistuu kokonaan.
Kirkkohallitus ilmoitti viime syksynä yleiskirjeessään, että kuntien verotulojen kasvuksi
lähivuosina on ennakoitu keskimäärin 3,5 prosenttia, mikä tarkoittaa seurakunnissa noin 2 % kasvua
keskimäärin vuosittain.
Talousarviokehityksen laskelmissa verotulot perustuvat 1,5 veroprosenttiin ja kirkkohallituksen
arvioon. Budjettikehyksen käsittelyn yhteydessä kirkkoneuvosto päätti myös, että käynnistetään
tulevaisuustyöskentely talouden ja toiminnan yhteen sovittamiseksi.
Kuluvan vuoden heinäkuun verotilitys oli n. 11 % pienempi kuin edellisenä vuonna, mutta koko
vuoden kertymä on kuitenkin vielä n. 3 % suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavana
ajankohtana, johtuen alkuvuoden isommista tilityksistä.
Yhteisöveroja on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä n. 19 % enemmän kuin ed. vuonna. Ensi
vuonna jako-osuuden muutos pudottaa yhteisöverokertymää, jollei sille saada kompensaatiota.
vuoden 2012 investointeihin on arvioitu käytettävän n. 0,5 milj. euroa, josta suurimmat hankkeet
ovat Kirkonkylän hautausmaan laajennus ja Rajamäen kirkon tornin puhdistus ja maalaus.
Tilintarkastajat totesivat kirkkoneuvostolle antamassaan tarkastuskertomuksessa, että investoinnit
kahdelta edelliseltä vuodelta ovat olleet suuremmat kuin keskimäärin poistot samalta ajalta ja
investointeihin on käytetty edelliseltä vuodelta syntyneitä kassavaroja. Talouden pitäminen
tasapainossa edellyttää investointien merkittävää pienentämistä. Edelleen he toteavat, että
seurakuntien taloudet ovat heikentyneet ja nyt on varauduttava talouden heikentymiseen.
Seurakuntamme jäsenmäärä on lähtenyt seuraten yleistä kehitystä laskemaan ja kirkkoon
kuulumisprosentti oli 30.6.2011 n. 79. Kirkkoon kuulumisprosentti laski ensimmäisen kerran alle
80 prosentin edellisen vuoden lopulla.
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Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa
tuloveroprosentin suuruus Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun
17. päivänä.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Nurmijärven seurakunnan vuoden
2012 veroprosentiksi vahvistetaan 1,5.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.

Erika Kuusilinna poistui kokouksesta Kn § 143 käsittelyn alussa talousjohtajan aloittaessa suullista
selvitystä esitykselleen.
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KN § 144 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
1. Nurmijärven hautausmaanhoitaja Harri Perko on viranhaltijapäätöksellä asetettu hoitamaan
vt. puistopäällikön virkaa, ensin Veli Forssellin irtisanomisajan päättymiseen, sitten
31.3.12011 asti (§ 33/13.12.2010 ja viimeksi 30.9.2011 asti (§ 12/25.3.2011)
Molemmat viranhaltijapäätökset ovat kirkkoherran allekirjoittamia ja talousjohtajan
vahvistamia. Puistopäällikön esimies on talousjohtaja, joten viranhaltijapäätöksen tekeminen
puistopäällikköä koskevissa asioissa kuuluu talousjohtajalle.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, jonka tehtäviin kuuluu viranhaltijapäätösten seuranta ja
samalla otto-oikeus, on pyytänyt kyseisten päätösten tuomista kirkkoneuvoston tietoon ja
vahvistettavaksi.
2. Talousjohtaja kertoi kiinteistöstrategian olevan valmisteilla. Kirkkoneuvostossa tuotiin esiin
huoli Rajamäen toimitilojen, ennen kaikkea vuokrattujen tilojen tilanne ja ehdotettiin, että
kiinteistöstrategian valmistumista kiirehditään ja sille asetetaan aikatavoite. Asia sovittiin
otettavaksi käsittelyyn seuraavassa kokouksessa.
3. Marjo Jaspa toi esiin paheksumisensa kirkkovaltuuston kokouksen yhteyteen liitetystä
paikkakunnan ulkopuolelle suuntautuvasta matkasta, johon osallistuminen asetetun
aikataulun mukaan tuottaa hankaluuksia työssäkäyville ja muihin velvoitteisiin sitoutuneille.
4. Markku Schildt kertoi kirkkoneuvostolle tuomiokapitulin päätöksestä, joka liittyi
Nurmijärven seurakunnan luottamushenkilöiden piispanvaalin maallikko-valitsijoiden vaalin
toimittamisesta tuomiokapituliin lähettämään kirjelmään.
Kirkkoherran päätösesitys:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin.
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KN § 145 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.32
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kokouksesta laadittava pöytäkirja on nähtävänä
kirkkoherranvirastossa 1.9 – 29.9.2011 seuraavasti:
ma-to kello 9-16; ja pe kello 9-14.

Katrina Kallio, pöytäkirjan pitäjä

25.8.2011

