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11.12.2014
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Aika:
Paikka:

Torstai 11.12.2014 klo 16.00
Sääksin leirikeskus, Sääksjärventie 144, 05200 Rajamäki

Kokouksen osallistujat
Jäsenet:

Tuhkanen Ari, puheenjohtaja
Jalava Markku, varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja § 142. Poistui § 148 aikana.
Ariluoma Tuula
Kivinen Yrjö
Kuula Ina
Lausvaara Jyrki. Saapui kokoukseen § 148 aikana.
Markkanen Aulikki
Palokangas Sinikka
Vesterinen Miikka. Poistui § 148 aikana.

Muut:

Rantala Sirpa, kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Poistui § 144 jälkeen
Schildt Markku, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja. Poistui § 148 aikana.
Hyvärinen Tuomo, talousjohtaja, esittelijä
Pekka Tukeva, sihteeri

KN § 134 Kokouksen avaaminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen. Valitaan pöytäkirjan
tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Aulikki Markkanen ja Sinikka
Palokangas
Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Aulikki Markkanen ja Sinikka Palokangas

Päätös:

Esityksen mukaan. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.
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KN § 135 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
”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). Vuoden 2014 kirkkoneuvoston kokousaikataulu on
tiedotettu kirkkoneuvoston jäsenille syksyllä 2013. Lisäksi kokouksesta tiedotettiin
kirkkoneuvoston edellisessä kokouksessa 02.12.2014. Kokouskutsu ja esityslista
toimitettiin kokouksen osanottajille pe 05.12.2014.
Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

Esityksen mukaan

KN § 136 Työjärjestys
Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esityksen mukaan. Valtuuston pöytäkirja 3/2014 liitetään omaksi pykäläksi.
Puistopäällikkö Marko Pesua kuullaan kokouksen alussa. Asioina lasiset
kynttilälyhdyt ja Kööpenhaminan opintomatka. Kirkkoherra jääväsi itsensä § 142
kohdalla.
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KN § 137 Suhteellisen vaalin vaalilautakunnan asettaminen
”Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen
suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan
kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään
kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi
tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. Lautakunnalla on oikeus käyttää
apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri” (Nurmijärven seurakunnan
kirkkovaltuuston työjärjestys 18§).

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se asettaa toimikaudekseen
suhteellisen vaalin vaalilautakunnan ja valitsee keskuudestaan
a) kolme vaalilautakunnan jäsentä; ja
b) kolme varajäsentä
Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 138 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
valinnat
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa
(Kirkkojärjestys 8 luku 2§).

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan
toimikaudeksi 2015-2016
a) puheenjohtajan; ja
b) varapuheenjohtajan

Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 139 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenten ja heidän
henkilökohtaisten varajäsentensä vaali
”Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä
varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja
enintään 11 jäsentä muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla
jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisenä ja kolmannen vuoden tammikuussa.” (Kirkkolaki 10 luku
2§)
”Naisten ja miesten edustuksesta toimielimessä. Kirkollisissa toimielimissä lukuun
ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia,
kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa, tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta
johdu.” (Kirkkolaki 25 10a §)
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa vaalin, jossa se kirkkolain
asettamien edellytysten mukaisesti valitsee toimikaudeksi 2015-2016
a) kirkkoneuvoston puheenjohtajan
b) seitsemän kirkkoneuvoston jäsentä; sekä
c) kullekin a-b kohdissa valitulle henkilökohtaisen varajäsenen
Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 140 Johtokuntien jäsenten vaali
”Johtokunnat. Kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston
avuksi sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston antamissa
johtosäännöissä.” (Kirkkolaki 10 luku 4§)
Kirkkovaltuustossa 15.5.2007 hyväksytyssä Nurmijärven seurakunnan
hallintosäännössä määrätään Nurmijärven seurakunnan organisaatiosta sekä
päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Sen mukaan kirkkovaltuusto asettaa
toimikaudekseen julistus- ja palvelutyön, kasvatustyön ja kiinteistöpalvelun
johtokunnat. Julistus- ja palvelutyön ja kasvatuksen johtokuntaan kuuluu
kirkkovaltuuston valitsema puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä ja
kiinteistöpalvelun johtokuntaan kirkkovaltuuston valitsema puheenjohtaja ja neljä (4)
muuta jäsentä. Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Johtokunta
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen (Hallintosääntö 3§).
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimittaa vaalin, jossa se kirkkolain
asettamien edellytysten mukaisesti valitsee toimikaudekseen
a) julistus- ja palvelutyön johtokunnan puheenjohtajan;
b) julistus- ja palvelutyön johtokunnan kuusi (6) jäsentä; ja
c) kullekin a-b kohdissa valitulle henkilökohtaisen varajäsenen
d) kasvatustyön johtokunnan puheenjohtajan;
e) kasvatustyön johtokunnan kuusi (6) jäsentä; ja
f) kullekin d-e kohdissa valitulle henkilökohtaisen varajäsenen.
g) kiinteistöpalvelun johtokunnalle puheenjohtajan;
h) kiinteistöpalvelun johtokunnan neljä (4) jäsentä; ja
i) kullekin g-h kohdissa valitulle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 141 Ohjausryhmän jäsenten valinta Keski-Uudenmaan
seurakuntarakenteiden jatkoselvitystä varten
____________________________________________________________________
Keski-Uudenmaan seurakuntarakenteiden selvitystyön ohjausryhmän kokous
19.11.2014:
4. Selvityksessä jatkavien seurakuntien uudet kirkkovaltuustot nimeävät uuteen
ohjausryhmään kolme edustajaa vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessaan. Uuden
valittavan ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle Nurmijärven
rovastikunnan lääninrovasti.
____________________________________________________________________
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää seurakuntarakenteen
ohjausryhmään Nurmijärven seurakunnan edustajiksi kirkkovaltuuston
puheenjohtajan, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja kirkkoherran.

Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 142 Kroatian vierailu 17.-20.4.2015
Matkan tavoitteena on rohkaista nimikkolähettiämme Elina Braz de Almeidaa, hänen
aviomiestään Thiagoa sekä Kutinan evankelista seurakuntaa heidän työssään
Kroatiassa. Vierailu tutustuttaa työntekijöitämme ja luottamushenkilöitämme
käytännön lähetystyöhön paikallisessa toimintaympäristössä ja lisää yleistä
lähetystietoutta ja -innostusta Nurmijärven seurakunnassa. Kutinan seurakunnan
vilkas ja uusia menetelmiä kokeileva nuorisotyö avaa mielenkiintoisia näkymiä tapaan
tehdä nuorisotyötä.
Matkan kokonaishinta seitsemälle hengelle joulukuun alun hinnoittelun mukaan
2761e.
Suunnitellut lähtijät:
lähetyssihteeri Eeva Halonen
lähetyspappi Anitta Tahko
johtava nuorisotyönohjaaja Arto Kantola
kirkkoherra Ari Tuhkanen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
(ko. luottamushenkilöt valitaan kirkkovaltuuston kokouksessa 20.1.15)
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan päätösesitys:
Tehdään vierailumatka Kroatiaan 17.-20.4.2015. Matkalle lähtevät:
lähetyssihteeri Eeva Halonen, lähetyspappi Anitta Tahko, johtava nuorisotyönohjaaja
Arto Kantola, kirkkoherra Ari Tuhkanen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja.
Matkan antia jaetaan kirkkovaltuuston kyselytunnilla.
Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 143 Vapaaehtoisen eläkemaksurahaston lakkauttaminen
Nurmijärven kirkkovaltuusto on 13.6.2000 vuoden 1999 tilinpäätöksen käsittelyn
yhteydessä perustanut Nurmijärven seurakunnalle eläkemaksurahaston ja samalla
siirtänyt 1 miljoona markkaa rahaston alkupääomaksi.
Kirkkovaltuusto 12.10.2000 § 43 hyväksynyt eläkemaksurahastolle säännöt.
Eläkemaksurahastoa ei ole koko aikana kartutettu, joten sen pääoma on edelleen
168.187,93 euroa. Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti piti hallinnollisen kirjanpidon
aikaiset veron- tasaus- ja pääomarahaston lakkauttaa. Myöskin varautuminen
eläkemaksuprosentin nousuun eläkemaksurahaston muodossa ei ole suotavaa, koska
rahastointi tulevia käyttötalousmenoja varten ei ole hyvän kirjanpitotavan mukaista.
Seurakunnilla on oikeus säilyttää taseessa vanhat, eläkemaksujen mahdollista nousua
varten muodostetut rahastot, mutta uusia rahastoja ei saa muodostaa eikä vanhoja
eläkemaksu-rahastoja saa kartuttaa.
Ohjeen mukaisesti seurakunnan omat rahastot, jotka ovat vapaaehtoisia ja
yleiskatteisia, puretaan tuloslaskelmaan rahaston vähennyksenä. Rahastolle ei ole
taseessa merkitty erikseen ns. ”korvamerkittyä” katetta.
Seurakunnat maksavat kirkon eläkerahastoon palkkaperusteista eläkemaksua 28
prosentin mukaan. Tämän lisäksi vuotuiseen kirkollisveron määrään perustuvaa
eläkemaksua alettiin periä vuoden 2013 alusta lukien ja sen suuruus on nyt ollut 1,2
prosenttia. Molemmista eläkerahastoa kartuttavista maksuista lopullisen päätöksen
tekee vuosittain marraskuussa kokoontuva kirkolliskokous.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Nurmijärven
seurakunnan pääomaltaan 168.187,93 euron suuruisen eläkemaksurahaston
ohjeen mukaisesti purkaen sen tuloslaskelmaan rahaston vähennyksenä.

Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 144 Poistosuunnitelman muuttaminen
Suunnitelmanmukaisilla (sumu) poistoilla tarkoitetaan ennalta laaditun suunnitelman
mukaan tehtäviä poistoja, jotka seurakunta tekee käyttöomaisuudestaan tilikauden
tuloksesta riippumatta. Poistoperusteina ovat poistoina kuluksi kirjattava hankintameno, poistoaika ja poistomenetelmä.
Seurakunnan suuruus, jäsenmäärän kehitys sekä lähimenneisyydessä tapahtuneet ja
tulevat investoinnit vaikuttavat siihen, miten seurakunta määrittelee oikean
poistotason. Koska investoinnit lisäävät poistojen määrää tuloslaskelmassa, kasvava
vuosikatetarve on huomioitava jo investointien suunnitteluvaiheessa.
Seurakunnan investoinnit aktivoidaan taseen pysyviin vastaaviin ja ne poistetaan
tuloslaskelman kautta hyödykkeen taloudellisena pitoaikana. Taloudellinen pitoaika
on yleensä lyhyempi kuin hyödykkeen tekninen pitoaika. Hyödykkeen hankintameno
jaksotetaan poistoina kuluksi sen taloudelliselle pitoajalle.
Tavoitteena on, että käyttöomaisuuskirjanpidosta löytyy tiedot seurakunnan
pitkävaikutteisista menoista. Investoinnit kohdennetaan oikein tilikausien kuluiksi
vaikutusaikanaan ja tuloslaskelma antaa oikean kuvan seurakunnan taloudellisesta
tuloksesta tilikauden aikana.
Kirkkovaltuusto päättää taseeseen merkittävän käyttöomaisuuden aktivointirajan ja
hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet. Nykyinen poistosuunnitelma ja
käyttöomaisuuden aktivointiraja (8.500 euroa), sekä poistomenetelmä (tasapoisto) on
hyväksytty kirkkovaltuustossa 16.06.1998 ja niihin ei ole tehty muutoksia sen jälkeen.
Kirkkohallituksen ohjeen mukaan poistosuunnitelmaa on mahdollista muuttaa, jos
suunnitelma todetaan virheelliseksi tai esim. liian optimistisesti laadituksi.
Poistosuunnitelmaan esitetään tehtäväksi pieniä muutoksia lähinnä sellaisten
hyödykkeiden poistoaikoihin, joiden taloudellinen käyttöaika on nykyisellään
lyhentynyt poistosuunnitelman laatimisajankohdasta tai on alun perin arvioitu
poistoaika liian pitkäksi.
Liitteenä (Liite 1) Kirkkohallituksen suositus ohjeellisista poistoajoista, voimassa
oleva poisto- suunnitelma, sekä ehdotus uudeksi poistosuunnitelmaksi.
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Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1.1.2015 lukien
a) käyttöomaisuuden aktivointirajaksi vahvistetaan 10.000 euroa; ja
b) poistomenetelmänä käytetään edelleen tasapoistoa ja
otetaan käyttöön liitteenä oleva ehdotus Nurmijärven seurakunnan
poistosuunnitelmaksi.

Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

LIITE 1
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KN § 145 Henkilöstöasia
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KN § 146 Hautatoimen opinto- ja koulutusmatka 2015 Kööpenhaminaan
Kiinteistöpalvelun johtokunta on päättänyt hautatoimen kahdeksan työntekijän
opinto- ja koulutusmatkasta Kööpenhaminaan. Matkan aikana on tarkoitus tutustua
sikäläiseen hautausmaakulttuuriin ja puistoihin. Kustannukset noin 280e /henkilö.
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 9/2014 siirtää asian käsittelyn seuraavaan
kokoukseen, johon pyydetään puistopäällikkö Marko Pesu antamaan lisäselvitys
kyseisestä matkasta.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto kuulee Marko Pesun lisäselvityksen matkasta ja tekee päätöksen
opinto- ja koulutusmatkasta.
Päätös:

Pesu antoi lisäselvityksen opintomatkasta. Kirkkoneuvosto teki myönteisen päätöksen
opintomatkasta. Matka raportoidaan valtuuston kyselytunnilla.
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KN § 147 Kolehtisuunnitelma tammi- maaliskuulle 2015
Kolehtisuunnitelmassa on huomioitu kirkkohallituksen vuodelle 2015 määräämät ja
tiettyyn ajankohtaan sitomat kirkkokolehdit. Lisäksi suunnitelmassa on
otettu huomioon Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin määräämät kolehtikohteet
sekä seurakuntaan tulleet kolehtianomukset.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa kolehtisuunnitelman tammi- maaliskuulle 2015
(Liite 3).
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

LIITE 3 Kolehtisuunnitelma

KN § 148 Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano ja laillisuusvalvonta
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.
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Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuustolla oli kokous 14.10.2014. Kokouksen
pöytäkirja on liitteenä (LIITE 4).
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää käydä läpi kirkkovaltuuston pöytäkirjan 3/2014 (LIITE 4)
sekä todeta päätökset laillisiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

Liite 4. Kirkkovaltuuston pöytäkirja 3/2014

KN § 149 Ilmoitusasioita

1. Kirkkoneuvoston edellisen kokouksen pöytäkirja 9/2014 (Liite 5).
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jäsenkehitysinfo (Liite 6).
Henkilöstöasioita: Kirsi Hiilamon sivutoimi-ilmoitus (Liite 7).
Valmiussuunnitelman päivitys on meneillään.
Lapsivaikutusten arviointi astuu voimaan 1.1.2015.
Kriisirahasto. (Liite 8).
Vaalilautakunnan sihteerin palkkio. Kirkkoherra on pyytänyt tehtävään
Markku Jalavan ja sopinut palkkiosta hänen kanssaan. Jalavan
seurakuntavaaliehdokkaana oleminen on huomioitu tehtäviä suunnitellessa
(Liite 9).

Kirkkoherran päätösesitys:
Merkitään tiedoksi
Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 150 Kokouksen päättäminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.02 .
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 12.12.2014–13.01.2015 ma – pe klo 9-12.

Ari Tuhkanen
kirkkoherra, puheenjohtaja

Pekka Tukeva
kokouksen sihteeri

Markku Jalava
Puheenjohtaja § 142

Aulikki Markkanen
pöytäkirjan tarkastaja

Sinikka Palokangas
pöytäkirjan tarkastaja
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