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Aika:
Paikka:

25.9.2014

Torstai 25.9.2014 klo 16.00
Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi.

Kokouksen osallistujat
Jäsenet:

Tuhkanen Ari, puheenjohtaja
Jalava Markku, varapuheenjohtaja
Ariluoma Tuula
Kivinen Yrjö
Kuula Ina
Lausvaara Jyrki
Markkanen Aulikki
Riihimäki Juha
Vesterinen Miikka

Muut:

Rantala Sirpa, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Schildt Markku, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Hyvärinen Tuomo, talousjohtaja, esittelijä
Pekka Tukeva, sihteeri

KN § 89

Kokouksen avaaminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen kello 16.00. Valitaan
pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Juha Riihimäki ja Miikka
Vesterinen.

Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Riihimäki ja Miikka Vesterinen.

Päätös:

Esityksen mukaan
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25.9.2014

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 26.8.2014. Kokouskutsu ja esityslista
toimitettiin kokouksen osanottajille pe 19.9.2014.

Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

KN § 91

Työjärjestys

Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esityksen mukaan. Lisätään ilmoitusasioihin vaalilautakunnan kuulumisia.
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Valtuustoaloite Kirkonkylän kappelin äänentoiston
parantamiseksi
Kirkkovaltuustolle jätettiin useiden valtuutettujen allekirjoittama aloite kirkkovaltuuston
kokouksessa 17.6.2014 Kirkonkylän kappelin äänentoiston parantamiseksi.
Kirkonkylän kappelille on hankittu äänentoistolaitteisto, joka on vuoden 2013
loppupuolella päivitetty ajanmukaiseksi langattomien laitteiden valtakunnallisten
taajuuksien muutoksien vuoksi. Laitteet ovat täysin käytettävissä, mutta käyttöaste on
ollut vähäinen. Kappelivahtimestari ohjeistaa tarvittaessa laitteiden käyttöön.

Kiinteistöpalvelun johtokunnan päätös:
Valtuustoaloite ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuustoaloite ei anna aihetta
jatkotoimenpiteisiin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

LIITE 1, Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja 4/2014
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Vanhan seurakuntatalon alueen kaavamuutos
Nurmijärven seurakunta on tehnyt Nurmijärven kunnalle anomuksen vanhan
seurakuntatalon purkamisesta, mutta kunta palautti sen käsittelemättä.
Koska kyseinen vanhan seurakuntatalon alue on kaavallisesti suojeltu, ei voida suoraan
antaa purkupäätöstä, vaan ensin on haettava kaavamuutos koko alueelle.
Rakennus on nykyisin kaavassa merkitty SR1 ja kuuluu Kirkonmäki Rn:o 2015 alueeseen.

Kiinteistöpalvelun johtokunnan päätös:
Nurmijärven seurakunta hakee kyseiselle alueelle kaavamerkinnän muutosta
puistoalueeksi.

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Nurmijärven seurakunta hakee
kyseiselle alueelle kaavamerkinnän muutosta puistoalueeksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

LIITE 1, Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja 4/2014
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25.9.2014

Klaukkalan kirkon uurnaholvin rakentaminen
Klaukkalan kirkko valmistui v. 2004. Sen alakertaan on varattu tila uurnaholville.
Säästösyistä uurnaholvi jäi tällöin rakentamatta. Uurnaholvitila sijaitsee kirkon
alakerrassa ja tällä hetkellä se on betonipintainen 109 m² tila. Tilaan on suunniteltu noin
500 uurnapaikkaa. Kuluvan vuoden investointisuunnitelmassa on määräraha 330 000,uurnaholvin suunnitteluun ja rakentamisen käynnistämiseen. Arkkitehtisuunnitelmat ovat
valmistuneet. Ne on laatinut OOPEAA/Anssi Lassila. Rakentaminen ei kuitenkaan
käynnisty tämän vuoden aikana. Vuoden 2015 budjettiin on varattu noin 600 000,-, mutta
työselitysten puuttuessa tarkemman kustannusarvion tekeminen on mahdotonta.

Kiinteistöpalvelun johtokunnan päätös:
Suunnitelmat hyväksytään ja hanke käynnistetään.

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että suunnitelmat hyväksytään ja hanke
käynnistetään.
Päätös:

Esityksen mukaan. Liitetään pohjapiirustus pöytäkirjan liitteeksi.

Liitteet:

LIITE 1, Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja 4/2014
LIITE 2, Uurnaholvin pohjapiirustus
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Kirkollisveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2015
Kirkkolain 15:2 mukaan seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan,
seurakuntayhtymän ja kirkon tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa.
Kirkollisveron perusteista säädetään erikseen lailla. Kirkollisverolla katetaan se
määrä, joka kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän
talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen.
Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05
prosenttiyksikön tarkkuudella. Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan seurakunnan
tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun
17. päivänä kirkollisen tuloveroprosentin suuruus.
Tiivistelmä VM:n Suhdannekatsauksesta 1/2014

Kuluvana vuonna talous kasvaa vain 0,2 % ja vuonna 2015 päästään maltilliseen 1,4
prosentin kasvuun. Ennustejakson viimeisenä vuotena 2016 BKT:n kasvuksi muodostuu 1,6 %.
Vuonna 2015 kaikki kysyntäerät julkisia investointeja lukuun ottamatta vaikuttavat
talouskasvuun positiivisesti. Vienti lisääntyy 4,6 % kansainvälisen kaupan piristyessä.
Kotitalouksien reaalitulojen kehitys jää kuitenkin heikoksi ja yksityisen kulutuksen kasvu
jatkuu edelleen hyvin vaimeana.
Työttömyys on lisääntynyt jo miltei kahden vuoden ajan sen arvioidaan jatkavan kasvuaan
kuluvana vuonna. Ennuste vuoden 2014 työttömyysasteelle on 8,5 %. Työllisyyskehityksen
arvioidaan olevan lähivuosinakin hyvin vaisua. Työllisyyden paranemisnäkymiä varjostavat
työmarkkinoiden lisääntyneet rakenneongelmat. Avoimien työpaikkojen kesto on pidentynyt ja
pitkäaikaistyöttömyys kasvanut. Julkisen talouden alijäämä pienenee selvästi v. 2015
sopeutustoimien ja talouden lievän elpymisen ansiosta. Alijäämä on kuitenkin edelleen
huomattava ja julkisyhteisöjen velka, joka on ylittämässä 60 prosentin rajan jo tänä vuonna,
jatkaa kasvuaan ennustejaksolla.
Ennusteen riskit kohdistuvat ensisijaisesti siihen, kuinka nopeasti ja voimakkaasti reaalitalous
tulee reagoi kansainvälisen kysynnän kohenemiseen. Tässä esitetyn ennustekuvan valossa
Suomen talous tulee kehittymään monia kilpailijamaitamme heikommin.

Nurmijärven kunnan väestösuunnitteen toukokuu 2013 mukaan Nurmijärven
väestökasvu edelliseen vuoteen on 1,4 % vuonna 2014, vuonna 2015 kasvu on 1,7 %
ja vuosina 2016 ja 2017 se on 1,6 %. Työttömyysaste Uudenmaan alueella heinäkuun
2014 lopulla oli n. 11 %, kun se oli Nurmijärvellä n. 7,4 %. Työttömyys on ollut
kuluneena vuonna Nurmijärvelläkin kasvamaan päin.
Nurmijärven kunta on nyt arvioinut kunnallisverotulojen kasvavan kuluvana vuonna
noin 3,2 % viime vuodesta ja vuonna 2015 kasvu olisi vain noin 1,7 %.
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Suomen Kuntaliitto on arvioinut kuntien verotulojen kasvuksi vuodelle 2015
keskimäärin noin 1,8 %. Seurakuntien verotulokertymät ovat noin 1,5-2 % kuntien
kertymiä alhaisemmat.

Nurmijärven seurakunnan yhteisöveron määrän ensi vuonna arvioidaan olevan vuoden
2013 tasoa ja sen osuus koko verotulokertymästä on vain n. 7 %. Parhaillaan on
käynnissä hanke yhteisöveron muuttamisesta vuosittaiseksi valtionavustukseksi.
Seurakuntamme verotulojen kasvuksi vuonna 2015 arvioidaan yhteensä noin 1 %
kuluvaan vuoteen verrattuna.
Ratkaisevaa on miten tämän vuoden kirkollisverotuotto toteutuu budjetoituun nähden.
Elokuussa tilitettyjen verojen jälkeen olemme n. 3 % miinuksella viime vuoteen
nähden, mutta todellisuudessa kertymä on samaa tasoa viime vuoden vastaavan
ajankohdan kanssa, jos emme huomioi tämän vuoden veroprosentin laskua.
Vuoden 2015 investointisuunnitelmassa on investointeihin varattu noin 0,8 miljoonaa
euroa. Suurin ensi vuoden investointi on Klaukkalan uurnaholvin ja muistelualueen
rakentaminen n. 600.000 euroa. Suunnittelukauden uusinvestointien määrä on
pienenemään päin, mutta vastaavasti korjausinvestointien osuus on kasvamaan päin.
Verotulojen supistuttua, on syytä tarkoin harkita mitä investoidaan ja miten
investoinnit tullaan rahoittamaan.
Veroprosenttia laskettiin vuodelle 2014 1,5 prosentista 1,45 prosentin tasolle ja
vuoden 2015 budjettia on laadittu 1,45 prosentin kirkollisverotuloon perustuen.Tällä
hetkellä on niin monta ennustamatonta epävarmuustekijää, jotka voivat vaikuttaa
tuleviin verotuloihin, ettei ole syytä lähteä muuttamaan veroprosenttia suuntaan taikka
toiseen. Talouden taantuma ei näytä hellittävän ja maailman tilanne on todella
herkässä vaiheessa ja negaatiot käynnistävät helposti uudelleen talouskriisin
syntymisen.

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2015
kirkollisveron tuloveroprosentiksi 1,45.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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Suomen lähetysseuran katastrofivetoomus Irakin pakolaisten
puolesta
Piispainkokous vetosi 10.9.2014 kirkkomme kansainvälisiin toimijoihin avustuskanavien
avaamiseksi Lähi-idän kriisialueille. Vastauksena tähän Suomen Lähetysseura
valmistautuu Pohjois-Irakin siviiliväestön tukemiseen kurdien hallitsemilla alueilla
Mosulin kaupungin läheisyydessä. Avun toimittamisesta vastaa Luterilainen
Maailmanliitto osana kirkkojen laajempaa kansainvälistä avustusoperaatiota.
Pohjois-Irakissa parhaillaan käytävien taistelujen suurin häviäjä on alueen siviiliväestö.
IS-järjestön valtaamilla alueilla vaikeuksissa ovat etenkin vähemmistöt, kuten kristityt,
shiiat ja jesidit. Luterilaisen Maailmanliiton operaatio keskittyy ensisijaisesti väkivaltaa
paenneisiin siviileihin, joista valtaosa lukeutuu Irakin uskonnollisiin ja kansallisiin
vähemmistöihin.
Tarpeet katastrofialueella ovat valtavia: pulaa on muun muassa ruoasta, sähköstä,
puhtaasta vedestä, psykososiaalisen tuen palveluista, terveydenhuollosta ja lasten
koulunkäyntimahdollisuuksista. Vaikka avun tarve on mittava, uskon ihmisinä luotamme
arjen ihmeisiin: yhdessä hetkessä viisi leipää ja kaksi kalaa voivat muuttaa maailmaa.
Pyydämme Suomen seurakuntia osallistumaan sekä taloudellisesti että hengellisesti nyt
käynnistyvään operaatioon. Tukesi mahdollistaa katastrofityön tehokkaan toteuttamisen
kriisialueilla. Toivomme, että muistatte säännöllisesti rukouksin paitsi avun vastaanottajia,
myös katastrofityön tekijöitä.
Luterilaisella Maailmanliitolla on pitkät perinteet pakolaisten tukemisessa. Toista
maailmansotaa seuranneina vaikeina vuosina myös Suomi sai osansa maailman
luterilaisten yhteisestä leivästä. Tänään on meidän vuoromme tukea heitä, jotka väkivallan
edessä ovat joutuneet karkotetuiksi kotiseudultaan. Kristittyinä kutsumuksemme on
osoittaa vieraanvaraisuutta. Ei ainoastaan niille, joiden kanssa jaamme yhteisen uskon,
vaan myös heille, joiden usko ja tavat ovat meille vieraita.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto käy keskustelun ja tekee päätöksen mahdollisesta avustuksesta.

Päätös:

Esityksen mukaan. Päätettiin myöntää 1500e
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Henkilöstöasia
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Henkilöstöasia
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Ilmoitusasioita
1. Kirkkoneuvoston edellisen kokouksen pöytäkirja 6/2014 (Liite 5).
2. Kirkolliskokous päätti vuonna 2011 pyytää piispainkokousta edistämään
kirkkomme sisäistä yhteyttä. Aloitteen takana oli monen tarve syventää
ymmärrystä eri tavoin ajattelevien välillä kirkossamme. Piispojen teesit kutsuvat
omalta osaltaan kirkkomme jäseniä mukaan keskusteluun ja kristittyjen yhteyden
vahvistamiseen (Liite 6).
3. Seuraava kirkkoneuvoston kokous on ti 21.10.2014 klo 16.00.
4. Vaalilautakunnan työskentelyn tilannekatsaus. Lautakunta on kokoontunut
kaksi kertaa. Ehdokkaat on vahvistettu 15.9. Kaikkiaan 104 ehdokasta
kahdeksalla listalla. Ehdokkaita 7 ja listoja yksi vähemmän kuin edellisellä
kerralla. Ehdokaslistat sisältävä vaalikone avautuu netissä 13.10. Uutena on
vaalikoneessa valitsijayhdistysten lyhyet esittelyt. Vaalit toimitetaan
yksipäiväisinä 9.11.2014. Ennakkoäänestys on 27.-31.10.2014.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

LIITE 5, Kirkkoneuvoston pöytäkirja 6/2014
LIITE 6, Kutsu yhteyteen. Piispojen teesit

12/13

KIRKKONEUVOSTO
PÖYTÄKIRJA 7/2014

25.9.2014

KN § 100 Kokouksen päättäminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 29.9.–29.10.2014 ma – pe klo 9-12.

Ari Tuhkanen
kirkkoherra, puheenjohtaja

Pekka Tukeva
kokouksen sihteeri

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja
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