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Aika:
Paikka:

Tiistai 8.4.2014 klo 16.08-17.25.
Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi.

Kokouksen osallistujat
Jäsenet:

Tuhkanen Ari, puheenjohtaja
Jalava Markku, varapuheenjohtaja (poistui §:n 51 aikana klo 17.17)
Ariluoma Tuula
Kivinen Yrjö (poissa)
Kuula Ina
Lausvaara Jyrki
Markkanen Aulikki (poissa)
Palokangas Sinikka
Vesterinen Miikka (poissa)

Varajäsenet: Järvinen Tapio (Miikka Vesterisen varajäsen)
Rantanen Erkki (Aulikki Markkasen varajäsen)
Muut:

Rantala Sirpa, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Schildt Markku, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Hyvärinen Tuomo, talousjohtaja, esittelijä
Palm Lauri, sihteeri
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KN § 40

8.4.2014

Kokouksen avaaminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen kello 16.08. Valitaan
pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Miikka Vesterinen ja Tuula
Ariluoma.

Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Miikka Vesterinen ja Tuula Ariluoma.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tapio Järvinen ja Tuula Ariluoma.

KN § 41

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 kokousaikataulu on tiedotettu
kirkkoneuvostolle. Lisäksi kokouksesta tiedotettiin kirkkoneuvoston edellisessä
kokouksessa 18.3.2014 Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu kokouksen
osanottajille to 3.4.2014.

Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KN § 42

Työjärjestys

Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KN § 43 Tilinpäätös vuodelta 2013
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon
kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoitus- laskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion
toteutumisvertailu ja 9 luvun 6 §:ssä tarkoitettu toimintakertomus. Samassa
yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden
tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätös on laadittava tilikautta
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat
päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija.
Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston
on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kirkkovaltuustolle, jonka on
päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun
mennessä.
Tilintarkastajat suorittavat vuoden 2013 lopputarkastuksen 28.- 29.04.2014 ja antavat
erillisen tilintarkastuskertomuksen, joka tuodaan tarkastuksen jälkeen seuraavaan
kokoukseen.
Seurakuntamme hyvä taloustilanne jatkui edelleen vuonna 2013. Talousarviotuotot
kasvoivat edellisestä vuodesta n. 120.000 eurolla, eli n. 18 %:lla. Erityisesti hautatoimessa tuotot kasvoivat merkittävästi. Toimintakulut kasvoivat viime vuodesta n. 1
prosentilla, mutta toimintakate pieneni kuitenkin 0,7 prosentilla tuottojen kasvun
johdosta.
Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 4,1 prosenttia. Henkilöstökulut ovat
suurin menoerä ja niiden osuus toimintakuluista on noin 65,5 % ja 60,7 prosenttia
kirkollisverotuloista.
Kirkollisverotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna lähes 7,5 prosenttia ja
budjetoituun verrattuna n. 4,6 prosenttia. Yhteisöverotulokin kasvoi edellisestä
vuodesta n. 8,9 prosenttia ja budjetoituunkin verrattuna lähes saman verran.
Kirkkohallituksen antaman tiedon mukaan verotulojen kasvu johtui osin verotilitysmuutoksesta, jossa tammikuuna 2014 tilityserä siirtyi vuoden 2013 joulukuulle ja
tilitysten jako-osuutta tarkistettiin takautuvasti positiiviseen suuntaan 2013 puolella.
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Investointeihin käytettiin 884 764 euroa, kun määrä edellisenä vuonna oli n. 800.000
euroa.
Rahoitusvarallisuus/jäsen on nyt n. 57 euroa. Omavaraisuusaste on viime vuosina ollut
hyvällä tasolla ja on nyt 90,9 prosenttia. Lainaa vuoden lopussa oli vielä 24 euroa/
seurakuntalainen. Vuosikate riitti hyvin kattamaan poistojen ja lainan lyhennyksen
yhteismäärän.
Tilikauden tulos osoittaa 886.545,14 euron ylijäämää.
Hautainhoitorahaston toimintatuotot kasvoivat n. 14 % edellisestä vuodesta ja
toimintakulut laskivat peräti 38 %. Tulokseksi muodostui 34.942,44 euron ylijäämä,
kun ed. vuonna oli 15.838,93 euron alijäämä.
Vuoden 2013 tasekirja on liitteenä (LIITE 1).
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää:
1. hyväksyä Nurmijärven seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2013
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;
2. allekirjoittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätökset sekä antaa ne tilintarkastajille
tarkastettavaksi;
3. esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden 2013 tilinpäätökset ja
päättäisi, että seurakunnan tilikauden ylijäämä ja hautainhoitorahaston ylijäämä
kirjataan taseen edellisten tilikausien ylijäämätileille.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 1: Vuoden 2013 tasekirja.
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KN § 44 Pappila-nimisen tilan tasearvon korjaaminen
Määräala 315 m2 Nurmijärven kunnan kirkonkylässä sijaitsevasta Pappila-nimisestä
tilasta myytiin 26.6.2012 kauppahinnalla 15.750 euroa.
Kirjanpidossa koko kauppahinta vähennettiin virheellisesti tontin tasearvosta.
Koko tontin tasearvo oli

819 372,89 euroa

Koko tontin pinta-ala oli

37,677 ha
= 376770 m2

315 m2 osuus koko tontin tasearvosta on 685,04 euroa.
Myyntivoiton osuus 15 064,96 euroa.
Oikaisu kirjanpitoon on tehtävä edellisten tilikausien tulos -tilin kautta, jonka tilin
korjaamiseen tarvitaan neuvoston lupa.
Korjauksessa tontin tasetilin arvoa lisätään 15064,96 eurolla ja vastatilinä käytetään
edellisten tilikausien tulos -tiliä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää, että tasearvoa korjataan esitetyllä tavalla.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KN § 45 Rajamäen uusien tilojen vuokrien vahvistaminen
Rajamäen Patruunantie 1 uudet tilat ovat valmistuneet ja otetaan käyttöön 1.4.2014
lukien. Ulkopuolisille vuokrattavia tiloja ovat uusi seurakuntasali sekä nuorisotila.
Rajamäen
vuokrattavat tilat
Hinnat sisältävät
alv:n 24 %
Uusi seurakuntasali
(90 – 100 hlöä)

Uusi nuorisotila
Rajamäen kirkon
seurakuntasali

jäsenet

muut

4h

lisätunti

4h

lisätunti

60,00 €

14,00 €

90,00 €

23,00 €

30,00 €

7,50 €

45,00 €

9,50 €

46,60 €

12,15 €

88,00 €

22,30 €

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa Rajamäen uusien tilojen vuokrahinnat esityksen mukaisina.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KN § 46 Taidenäyttelyn järjestämisen tiedustelu Rajamäen tiekirkkoon
Rajamäen kirkkopiirin neuvottelukunta on käynyt kokouksessaan 28.1.2014 seuraavan
keskustelun:
Taiteilija Anna Lehtovaara olisi halukas järjestämään tiekirkkoon taidenäyttelyn.
Käytiin asiasta vilkas keskustelu. Pertti [Eräpolku] oli sitä mieltä, että kirkko ei ole
taidenäyttelyjä varten vaan Jumalan kohtaamisen paikka ja sellaisena pidettäköön.
Puheenjohtaja [Martti Muukkonen] toi esiin näkökulman, millaisena mainoksena
taidenäyttely toimisi tiekirkolle. Eero [Lehtipuu] totesi, että tiekirkkotoiminta kaipaisi
lisäulottuvuuksia, mutta näyttelyn ei pitäisi olla vain taiteilijan ja hänen tuotantonsa
esittelyä. Kuviin pitäisi liittää vähintään kuvan nimi, näyttelyllä pitäisi olla yhteys
kirkkotilaan. Juhani [Tuure] ei nähnyt ristiriitaa taiteen ja kirkkotilan välillä, mutta
on pohdittava, millä kriteereillä taiteilija valitaan (paikallinen vai joku, joka vaan
sattuu kysymään).
Käytännössä jos taidenäyttely toteutetaan, kirkkosaliin pitää laittaa pysyvät puulistat.
Päätettiin viedä asia eteenpäin kirkkoneuvostolle. Kysytään sen kantaa, onko
taidenäyttely tiekirkossa ylipäänsä mahdollista, mutta ei sitouduta Anna
Lehtovaaraan. Kysytään kirkkoneuvostolta, millä edellytyksillä taiteilija valitaan ja
onko kirkkoneuvostolla vaatimuksia taideteosten suhteen. Pertti jätti asiasta eriävän
mielipiteen.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta.
Päätös:
Kirkkoneuvosto osoittaa tiekirkon näyttelytilaksi vanhan seurakuntasalin. Näyttelyä
perustettaessa tulee ottaa huomioon sakraalitila, taiteellinen asiantuntijuus ja
paikallisuus.
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KN § 47 Papiston ja kanttorien kokous- ja opintomatka
Kirkkoherra on suunnitellut Nurmijärven seurakunnan papistolle ja kanttoreille
kokous- ja opintomatkaa Tukholman Santa Claran seurakuntaan 6. - 8.5.2014.
Opintomatkan laivaosuuksilla on kokoustyöskentelyä ja piirikappalaisten Hannu K
Salorannan ja Leena Sipolan järjestämää koulutusta. Matkalle lähtijöitä on 15
henkilöä. Liitteenä on rovasti Hannu K Salorannan laatima kustannusarvio ja esitys
kokous- ja opintomatkasta (LIITE 2). Kustannusarvion mukaan matkan
kokonaiskustannukset ovat yhteensä 4.665,00 €.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoherra esittää kirkkoneuvostolle, että se myöntää suostumuksensa järjestää
papiston ja kanttoreiden yhteinen kokous- ja opintomatka Tukholmaan 6. - 8.5.2014
liitteenä (LIITE 2) olevan kustannusarvion mukaisesti olemassa olevien
talousarviomäärärahojen puitteessa.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 2: Kustannusarvio ja esitys kokous- ja opintomatkasta.
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KN § 48 Virkapaikkojen vahvistaminen
Kirkkolain (6 luku 18 §) mukaan viranhaltijoille on annettava virkasuhteen alussa
viranhoitomääräys tai selvitys virkasuhteen ehdoista, josta ilmenee mm. virkapaikka
virkasuhteen alkaessa. Muuttuneiden työskentelypaikkatarpeiden johdosta kirkkoherra
esittää viranhaltijoiden toiveita kuultuaan, että Nurmijärven seurakunnan
viranhaltijoiden virkapaikkoja muutettaisiin ja vahvistettaisiin seuraavasti:
•

Kanttori Jonna Vartiainen, Kirkonkylän seurakuntakeskus.

•

Kanttori Mikko Peltokorpi, Klaukkalan seurakuntakeskus (aiemmin Kirkonkylän
seurakuntakeskus).

•

Johtava diakonian viranhaltija Tero Konttinen, Klaukkalan seurakuntakeskus
(aiemmin Kirkonkylän seurakuntakeskus).

•

Diakonisen vapaaehtoistyön koordinaattori Anneli Järvinen, Rajamäen uudet
seurakuntatilat (aiemmin Kirkonkylän nuorisotalo).

•

Nuorisotyönohjaaja Timo Liimatta, Rajamäen uudet seurakuntatilat (aiemmin
Rajamäen Hellastupa).

•

Määräaikainen nuorisotyönohjaaja Markku Pispala, Kirkonkylän nuorisotalo
(aiemmin Rajamäen Hellastupa).

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoherra esittää kirkkoneuvostolle, että Nurmijärven seurakunnan viranhaltijoiden
virkapaikat vahvistettaisiin seuraavasti:
•

Kanttori Jonna Vartiainen, Kirkonkylän seurakuntakeskus.

•

Kanttori Mikko Peltokorpi, Klaukkalan seurakuntakeskus.

•

Johtava diakonian viranhaltija Tero Konttinen, Klaukkalan seurakuntakeskus.

•

Diakonisen vapaaehtoistyön koordinaattori Anneli Järvinen, Rajamäen uudet
seurakuntatilat.

•

Nuorisotyönohjaaja Timo Liimatta, Rajamäen uudet tilat.

•

Määräaikainen nuorisotyönohjaaja Markku Pispala, Kirkonkylän nuorisotalo.
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Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

11/16

8.4.2014

KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 4/2014

8.4.2014

KN § 49 Kirkon mediasäätiön tukeminen kaudella 2014-2016
Nurmijärven seurakunta on ollut mukana yhtenä niistä 24 seurakunnasta ja
seurakuntayhtymästä, jotka vuonna 2005 yhdessä kirkkohallituksen kanssa perustivat
Kirkon mediasäätiön. Päätöksillä olemme sitoutuneet tukemaan säätiön toimintaa
kolmivuotisjaksoilla 2005-2007, 2008-2010 ja 2011-2013. Keskimääräinen myönnetty
tuki on ollut 0,17 euroa/jäsen ja vuositasolla perustajatahojen säätiölle myöntämä
rahoitus on ollut n. 340 000 euroa.
Mediasäätiön tunnettavuus eri tv-kanavien, tuotantoyhtiöiden, ohjelmantekijöiden ja
muiden rahoituskanavien keskuudessa on nyt vankka. Vuosina 2006-2012 säätiöltä on
hakenut tukea yli 350 eri tuotantoyhtiötä tai ohjelmantekijää, mukana kaikki
keskeisimmät suomalaiset alan toimijat. Hakemuksia säätiölle on tullut yli 720 ja
tukea tänä aikana kaiken kaikkiaan myönnetty yhteensä 162:lle eri ohjelmahankkeelle
2,5 miljoonaa euroa. Hankkeista ainoastaan kuusi on peruuntunut, mutta niidenkään
osalta säätiö ei ole kärsinyt taloudellisia menetyksiä. Pääosa toteutuneista hankkeista
on ollut erilaisia tv-dokumenttiohjelmia. Televisiossa on tähän mennessä esitetty 64
eri ohjelmaa. Katsojia näillä ohjelmilla on ollut parhaimmillaan yli 800.000.
Teatterilevityksessä on ollut seitsemän pitkää elokuvaa tai dokumenttia. Lisäksi
säätiön tuella on valmistunut useita radio-ohjelmia, nuorille ja lapsille suunnattuja
verkkosivustoja sekä yksi uskonnollisia ohjelmia käsittelevä väitöskirja.
Tuetuissa ohjelmissa on käsitelty mm. nuorten syrjäytymistä, kirkon lähetystyötä,
Raamatun käyttöä, lasten ja perheiden tilanteita eri näkökulmista ja kristillistä taidetta.
Ohjelmia on palkittu festivaaleilla niin kotimaassa kuin ulkomailla, kaksi elokuvaa on
saanut Jussi-patsaita ja yksi on ollut Suomen Oskar-ehdokkaana. Ohjelmantekijät ovat
säätiön toiminnan kautta uskaltaneet tarttua entistä laajemmin uskontoa ja
elämänkatsomusta käsitteleviin teemoihin, mitä varten säätiö seurakuntien,
seurakuntayhtymien ja kirkkohallituksen yhteistyöllä perustettiin.
Kirkkoneuvosto on nimennyt Nurmijärven seurakunnan jäseneksi Kirkon
mediasäätiön valtuuskuntaan tiedottaja Birgit Tolvasen ja hänen varahenkilökseen
Arto Kantolan.
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Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää jatkaa Nurmijärven
seurakunnan toimimista Kirkon mediasäätiön jäsenenä ja tukijana myös seuraavalla
kolmivuotiskaudella 2014-2016.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KN § 50 Henkilöstöasia
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KN § 51 Ilmoitusasiat
1. Kirkkoneuvoston pöytäkirja 3/2014 (LIITE 5).
2. Yhteistyötoimikunnan kokousmuistio 6.3.2014 (LIITE 6).
3. SeurakuntamatkaVia Balticaa Lutherin jalanjäljille Saksaan 3. - 9.6.2014.
4. Klaukkalan Erikoislääkärikeskus Oy:n toiminta loppuu 31.3.2014. Toimintaa jatkaa
1.4.2014 Diagnos Terveyspalvelut Oy. Kyseessä on liiketoimintakauppa. Nurmijärven
seurakunnan työterveyshuoltosopimus säilyy ennallaan eikä kauppa aiheuta muutoksia
henkilökuntaan.
5. Kirkkoherran terveiset Kirkon evankelioimiskonferenssista Tampereelta.
6. Seuraava kirkkoneuvoston kokous on Kirkonkylällä ti 13.5.2014 klo 16.00.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 5: Kirkkoneuvoston pöytäkirja 3/2014.
LIITE 6: Yhteistyötoimikunnan kokousmuistio 6.3.2014.
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Kokouksen päättäminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.25.
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 10.4.–10.5.2014 ma – to klo 9-16 sekä pe klo 9-14.

Ari Tuhkanen
kirkkoherra, puheenjohtaja

Lauri Palm
kokouksen sihteeri

Tapio Järvinen
pöytäkirjan tarkastaja

Tuula Ariluoma
pöytäkirjan tarkastaja
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