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Aika:
Paikka:

21.10.2014

Tiistai 21.10.2014 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
Palokangas Sinikka
Vesterinen Miikka

Muut:

Rantala Sirpa, kirkkovaltuuston puheenjohtaja (poistui kokouksesta § 115 aikana)
Schildt Markku, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Hyvärinen Tuomo, talousjohtaja, esittelijä
Pekka Tukeva, sihteeri

KN § 101 Kokouksen avaaminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avasi kokouksen kello 16.00. Valitaan
pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Tuula Ariluoma ja Yrjö
Kivinen.
Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Tuula Ariluoma ja Yrjö Kivinen.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 102 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 25.9.2014. Kokouskutsu ja esityslista
toimitettiin kokouksen osanottajille pe 17.10.2014.
Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

KN § 103 Työjärjestys
Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 105 Vaalilautakunnan kokouspalkkiot ja vaalitoimitsijoiden palkkiot
Vaalilautakunnan tulee päättää vaalitilaisuuksien ja laskennan toimihenkilöiden
(luottamushenkilöt, seurakunnan työntekijät) palkkioista. Edellisellä kerralla
vaalitoimihenkilöinä toimiville luottamushenkilöille on maksettu muista kuin
kokouksista 10 euroa tunnilta ja asuntoautosta kilometrikorvaus matkustussäännön
mukaisesti.
Vaalilautakunnankunnan päätös:

1. Vaalitoimihenkilöiden palkkiot: Päätettiin maksaa vaalitoimihenkilöille 12
euroa tunnilta sekä kilometrikorvaus matkustussäännön mukaisesti. Kokouksista
maksetaan kokouspalkkiot seurakunnan käytännön mukaisesti. Tietojen
ilmoittamista varten laaditaan lomake, jota jaetaan vaalikoulutustilaisuudessa.
Asuntoauton käytöstä maksetaan kilometrikorvaus sekä vuokraa 70 euroa päivää
kohden.
Talousjohtajan päätösesitys:
Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto vahvistaa vaalilautakunnan päätöksen.

Päätös:

Päätettiin talousjohtajan muutetun päätösesityksen mukaan: Vaalitoimihenkilöiden
palkkiot: Päätettiin maksaa vaalitoimihenkilöille 12 euroa tunnilta sekä
kilometrikorvaus matkustussäännön mukaisesti. Kokouksista maksetaan
kokouspalkkiot seurakunnan käytännön mukaisesti. Tietojen ilmoittamista varten
laaditaan lomake, jota jaetaan vaalikoulutustilaisuudessa. Ennakkoäänestyspaikkana
käytettävän asuntoauton käytöstä maksetaan kilometrikorvaus sekä kulukorvausta
70 euroa päivää kohden.

Liitteet:

LIITE 1, Vaalilautakunnan pöytäkirja 3/2014
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KN § 106 Seurakunnan tilojen vuokraushinnasto 2015
Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon
vaalijärjestyksessä sille säädetyt sekä muutoin sille määrätyt tehtävät sekä ne
toimeenpano- ja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen
tehtäviksi ja jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi.
Kirkkoneuvosto päättää lisäksi seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista
asioista:
…
4) seurakunnalle tulevien maksujen vahvistamisesta lukuun ottamatta
hautapaikkamaksuja;
...
Taloustoimisto on tehnyt Nurmijärven seurakunnan vuokrattavien tilojen
vuokraushintoihin noin 5 prosentin inflaatio- ja tasokorotuksen.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevat seurakuntatilojen vuokraushinnat
vuodelle 2015.
Päätös:

Esityksen mukaan. Vuokrausporrastuksesta keskustellaan seuraavassa kokouksessa.

Liitteet:

LIITE 2, Tilojen hinnoittelutaulukot
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KN § 107 Uudet muistomerkit hautausmaalle
Kiint. jk 29.4.2013 §45, kiint. jk 25.2.2014 §22, KN 26.8.2014 §72,
_______________________________________________________________________
Kiint. jk. 30.9.2014 §74
1) Kunnan kustannuksella haudattujen, eli nk. vähäosaisten hautoihin (osasto 3C)
haudattujen muistoksi hankitaan muistomerkki, jossa hyödynnetään käytöstä poistettua
vanhaa hautakiveä. Muistomerkki sisältyy kunnan kanssa asiasta tehtyyn sopimukseen.
Kiveen kaiverretaan messinkilaatalle teksti:
Nurmijärven hautausmaalle
haudattujen vähäosaisten muistokivi
Herra, sinä pelastit minut tuonelasta.
Hautaan vajoavien joukosta
sinä toit minut takaisin elämään. Psalmi 30:4

Tekstissä muistetaan kunnan vähäosaisten hautoihin haudattuja, mutta kun myöhemmin
alueesta tulee uurnahauta-alue, niin muistomerkkiteksti tällöin viittaa laajemmassakin
merkityksessä vähäosaisuuteen yhteiskunnassa. Muistomerkin suunniteltu sijoituspaikka
kappelin itäseinän ulkopuolella myös osoittaa asian tärkeyttä.
2) Hautausmaan pääsisäänkäynnin yhteyteen on rakennettu uusi muistelualue, johon
keskitetään juhlapyhien yhteydessä tapahtuva kollektiivinen muistaminen ja
siunaustilaisuuksien muistokukkien laskeminen sekä myös muut muistamiseen liittyvät
toiminnot, kuten valtuustoaloitteessa esiin tuotu tyhjän sylin muistopaikka. Alue on
keskeinen, hyvin tavoitettavissa ja rajautuu kivimuuriin ja etelän suunnasta kappelin
pääjulkisivuun. Alueen keskellä on luonnonkallio ja reunoilla monivuotiset
kukkaistutukset.
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Muistelualueelle hankitaan muistomerkki, jonka aihiona on myös vanha käytöstä poistettu
hautakivi (mm. vastaus valtuustoaloitteeseen KV 22.10.2013). Hautakivessä kiertää sen
etupuolella tammenlehtiaiheinen köynnöskuvio, jonka keskellä on risti. Kivessä on noin
40 x 80 cm kokoinen tekstialue. Kiveen kaiverretaan merkittävän kansallisrunoilijamme
Aleksis Kiven Nurmijärven kirkonkylän hautausmaan halavista (vanhalla osastolla 1800–
luvulla kasvaneita puita) kertovan runon Ikävyys.
Mun hautani
nyt kaivakaat halavain suojaan
ja peitol mustal se peittäkäät taas,
sitten ainiaksi kartanostain poistukaat:
mä rauhassa maata tahdon.
Ja kumpua
ei haudallein kohokoon koskaan,
vaan multa kedoksi kamartukoon,
ettei kenkään tiedä,
että lepokammioin
on halavan himmeän alla. Aleksis Kivi

Runo soveltuu valitun tekstikohdan lisäksi kokonaisuudessaan hautausmaaympäristöön.
Runo tuo esiin hautausmaan tapahtumakokonaisuuden, mm. kuoleman, hautaamisen ja
kaipauksen jokapäiväisen läsnäolon kauniilla ja merkityksellisellä tavalla. Muistomerkki
laajentaa hautausmaan mahdollisuuksia tarjota erilaisia konkreettisia paikkoja ja keinoja
surun kokemuksen läpikäymiseen. Runo ottaa myös huomioon sen, että hautaustoimilaki
velvoittaa seurakunnan osoittamaan hautapaikan kaikille kuntalaisille tai kunnan alueella
vakituisen asuinpaikan omaaville. Tällöin on huomioitava erilaisissa järjestelyissä, että
seurakunta voi palvella kaikkia nurmijärveläisiä näiden vakaumuksesta riippumatta.
Muistelun keskittämisellä yhteiselle alueelle voidaan tarjota riittävä yksityisyys. Alueen
kehittämisen keskeisenä piirteenä on, että alueen rakenne ja muistomerkit ovat joustavia,
jolloin jokainen asiakas kokee sen omista lähtökohdistaan käsin.
Maisemallisesti hautausmaan kappelin risti hallitsee maisemaa muistomerkkikiven
yhteydessä.
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Puistopäällikön esityksen lisäksi talousjohtaja esitteli kirkkoherran näkemyksen asiasta.
Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala,
sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. 5. Moos. 33:27
Onnellinen hän,
joka päänsä painaa
iankaikkisen Isän syliin. Aleksis Kivi

Puistopäällikön esitys: Valmistetaan muistelukivet esityksen mukaan.
Kokouksessa keskusteltiin vaihtoehtoisista esityksistä. Puistopäällikön esitystä
kannatettiin.
Kiinteistöpalvelun johtokunnan päätös: Esityksen mukaisesti
_______________________________________________________________________

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto hyväksyy muistelukivien hankinnat johtokunnan esityksen mukaisesti
muutoksella, että muualle haudattujen muistokiveen tulee kirkkoherran esittämä
teksti.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

Liite 3, Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja 5/2014
Liite 4, Kuva muistokivestä
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KN § 108 Hautausmaan konekaluston uudistaminen
____________________________________________________________________
Kiint. Jtk 30.9.2014 § 69
Käytössä olevan Valtra A95 traktorin huoltokustannukset ovat lähteneet kasvuun, joka
kertoo sekä koneen käytöstä että sen kulumisesta. Mm. vaihdelaatikko, kytkin,
vetolaitteet ja erilaiset laakerit ovat olleet huoltojen kohteena. On odotettavissa että
ns. kalliiden huoltojen määrä lähtee kasvamaan voimakkaasti käyttötuntien
lisääntymisen myötä (esim. 4-vedon voimansiirto).
Tällä hetkellä koneella on vielä hyvän ulkoasun ja vuosimallin vuoksi (2008)
suhteellisen hyvä vaihtoarvo ja oletettavissa olevaa kysyntää markkinoilla.
Laitetaan Valtra A95 traktori etukuormaajalla myyntiin Nurmijärveläiseen NH-Koneet
Oy hintaan 25.000,00 € (sis. ALV). Kauppa ei sisällä muita lisälaitteita ja kone
myydään myyntihetken mukaisessa kunnossa.
Käynnistetään julkinen hankintamenettely uuden 4-vetoisen etukuormaajalla
varustetun traktorin hankinnasta suoralla kaupalla, johon ei liity vaihtokonetta.
Hankittavan koneen teholuokka on noin 100 hv ja pisteytyksellä pyritään valitsemaan
tunnettua merkkiä oleva kone, jonka huolto- ja varaosasaatavuus sekä
jälleenmyyntiarvo säilyy vuosien ajan hyvänä.
Hankinnan arvioinnissa käytetään seuraavaa pisteytystä:
Hankinnan kokonaishinta varusteineen 40 %
Käyttöominaisuuksien soveltuvuus hautausmaakäyttöön ja olemassa olevaan
konekalustoon 30%
Huolto- ja varaosapalveluiden saatavuus ja kattavuus 10%
Tekniset ominaisuudet ja toimitusaika 10%
Ympäristönäkökulmat 10%
Yhteensä 100%
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Hankinta rahoitetaan vuonna 2014 koneiden myynneistä saatavilla tuloilla (34.000€)
ja hautaustoimen hautausmaan kehittämiseen tälle vuodelle tarkoitetusta
investointirahasta.

Puistopäällikön esitys:

A) Hyväksytään Valtra A95 traktori etukuormaajalla suoramyynti
B) Käynnistetään julkinen hankintamenettely uuden 4-vetoisen
etukuormaajalla varustetun traktorin hankkimiseksi
kokonaistaloudellisesti edullisimmin.

Kiinteistöpalvelun johtokunnan päätös:
Esityksen mukaisesti. Vanhan traktorin tulee olla myytynä ennen hankintasopimuksen
tekoa uudesta traktorista.
____________________________________________________________________
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
a) vahvistaa kiinteistöpalvelun johtokunnan päätöksen.
b) päättää, että hankintaan käytetään investointisuunnitelmassa Klaukkalan
uurnaholvin rakentamiseen varattua määrärahaa enintään 50.000 euroa, koska
uurnaholvin rakentaminen siirtyy vuoden 2015 puolelle.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

Liite 3, Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja 5/2014
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KN § 109 Jätteiden syväkeräyssäiliöt Kirkonkylän hautausmaalle
Kiint. jk 29.4.2013 §45, KV 22.10.2013 §41
____________________________________________________________________
Kiint. Jk 30.9.2014 § 68
Nykyinen hautausmaan jätteenkeräyskapasiteetti on 12 m3 ja perustuu
lautaverhoilluissa aitauksissa oleviin 600 l muovisäiliöihin. Aitaukset ja säiliöt ovat
vanhoja, epäsiistejä ja huonokuntoisia. Tyhjennys tapahtuu viikoittain ja ruuhkaaikoina noin joka toinen päivä käsipelissä traktorin etukauhaan ja sitoo näin runsaasti
työvoimaa.
Kuudella Molok domino -yksiköllä saadaan hautausmaan pinta-ala katettua käyttäjien
kulkureittien suuntaisesti varsin kattavasti (karttaliite). Keräyskapasiteetti kasvaa
27m3:iin ja tyhjennysväli ruuhka-aikoinakin noin kahteen viikkoon.
Syväkeräyssäiliöissä jäte ei lämpiä eikä tuota pidemmällä keräysvälillä hajuhaittaa.
Kappelin pääsisäänkäynnin kohdalla pinta-asennettava säiliö sijoitetaan seurakunnan
omistamalle pysäköintialueelle kivimuurin kulmaukseen (kallio estää asentamasta
maahan). Kaikki keräyspisteet soveltuvat kuorma-auto/traktorityhjennykseen.
Säiliöt verhoillaan neljältä ulkosivulta punaisella puurimaverhouksella, jota on
käytetty kappelissa ja huoltorakennuksissa. Punaiset säiliöt erottuvat hillitysti
maisemassa myös ilman erillisiä opasteita.
Puistopäällikön esitys:

Hankitaan viisi Molok Domino syväkeräyssäiliötä ja yksi Molok
Domino pintasäiliö asennettuna yhteishintaan 24.570,00 (ALV 0%).
Vastaavia tavarantoimittajia ei ole kuin yksi joten kilpailutusta ei ole
mahdollista toteuttaa. Seurakunta tekee tarvittavat maankaivuutyöt.

Kiinteistöpalvelun johtokunnan päätös:
Esityksen mukaisesti. Selvitetään vielä Molok-pintasäiliön
vaihtoehtoista sijoituspaikkaa aidan sisäpuolelta.
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____________________________________________________________________

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa kiinteistöpalvelun johtokunnan päätöksen
ja päättää, että hankintaan käytetään investointisuunnitelmassa
Klaukkalan uurnaholvin rakentamiseen varattua määrärahaa, koska
uurnaholvin rakentaminen siirtyy vuoden 2015 puolelle.
Päätös:

Liitteet:

Esityksen mukaan.

Liite 3, Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja 5/2014
Liite 5, Kartta jätesäiliöiden paikoista
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KN § 110 Jäsenyys metsänhoitoyhdistyksessä
____________________________________________________________________
Kiint. palv. jtk 4/2014 § 70
Maa- ja metsätalousministeriöstä on tullut tiedote koskien muuttuvaa
metsänhoitoyhdistyslakia:
Metsänhoitoyhdistyslaki muuttuu. Muutokset lisäävät metsänomistajien valinnanvapautta
yhdistystoiminnassa ja edunvalvonnassa, ja ne tulevat voimaan pääosin 1.1.2015.
Lakimuutos parantaa metsänhoitoyhdistysten mahdollisuutta palvella jäseniään.
Lakisääteisten rajoitteiden poistuttua metsänhoitoyhdistykset voivat harjoittaa
liiketoimintaa samalla tavalla kuin muutkin yhdistykset ja päättää itse toimialueistaan.
Nykyiset metsänhoitoyhdistykset katsotaan muutettujen säännösten mukaisiksi
metsänhoitoyhdistyksiksi.
Metsänomistajan kannalta merkittävä muutos on, että lakisääteisestä
metsänhoitomaksusta on luovuttu 1.1.2014 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt
kannettava vuoden 2013 metsänhoitomaksu on viimeinen. Jatkossa
metsänhoitoyhdistykset rahoittavat toimintansa jäsenmaksuilla sekä liiketoimintansa
tuotoilla. Metsänhoitoyhdistyksissä on mahdollisuus kerätä jäseniltään jäsenmaksuja
vuodesta 2015 alkaen.
Metsänomistajien jäsenyys metsänhoitoyhdistyksessä on vapaaehtoista. Voimassa oleva
jäsenyys ei katkea lakimuutoksen seurauksena. Metsänomistaja voi hakeutua haluamansa
metsänhoitoyhdistyksen jäseneksi jättämällä hakemuksen yhdistykselle. Jäsenenä voi olla
useammassa kuin yhdessä metsänhoitoyhdistyksessä. Metsänomistaja voi myös
halutessaan milloin tahansa erota metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla
siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.
Metsänhoitoyhdistyslain muutos on osa laajempaa metsätalouden lakiuudistusten sarjaa,
jolla parannetaan metsätalouden toimintaedellytyksiä. Muutosten johdosta
metsänomistajan valinnanvapaus on kasvanut, mutta samalla on kasvanut myös vastuu.
Uskomme muutosten kannustavan metsänomistajia metsäomaisuutensa kestävään hoitoon
ja käyttöön.
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Kiinteistöpäällikön esitys:
Säilytetään jäsenyys Uudenmaan Metsänhoitoyhdistyksessä.
Kiinteistöpalvelun johtokunnan päätös:
Esityksen mukaisesti.
_______________________________________________________________________

Talousjohtajan päätösesitys :
Kirkkoneuvosto vahvistaa kiinteistöpalvelun johtokunnan päätöksen
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

Liite 3, Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja 5/2014
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KN § 111 Metsäsuunnitelma vuosille 2014-2015
____________________________________________________________________
Kiint. palv. jtk 4/2014 § 71
Nurmijärven seurakunnalla on metsää 79,6 ha. Metsäsuunnitelman tekeminen perustuu
lakiin. Metsäsuunnitelma tarkoittaa seuraavaa:
Metsäsuunnitelma sisältää metsän yhteenvetotiedot, perustiedot kuvioittain ja
metsäkartat. Siinä on kuvattu metsän hakkuumahdollisuudet ja hoitotarpeet lähivuosina.
Kaikilta metsäkuvioilta on kerätty tietoa maaperästä, puustosta, hakkuu- ja
metsänhoitotarpeista sekä luonnonhoidosta. Metsäsuunnitelma tehdään metsänomistajan
erityistavoitteet huomioiden. Ehdotukset eivät ole sitovia ja esimerkiksi
puumarkkinatilanteen mukaan voidaan harkita muitakin vaihtoehtoja.
Metsäsuunnitelmasta saa apua metsäasioista päätettäessä.
Kantorahatulo vuosilta 2014-2023 kaikkiaan 125 280,Metsänhoitotyöt vuosilta 2014-2023 23 226,Kiinteistöpäällikön esitys: Merkitään tiedoksi
Kiinteistöpalvelun johtokunnan päätös: Esityksen mukaisesti.
_______________________________________________________________________

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

Liite 3, Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja 5/2014
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KN § 112 Seurakuntapastori Johannes Haapalaisen Syvemmälle messuun
-koulutukseen liittyvä opintomatka
Kirkon koulutuskeskus järjestää jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin
erityiskoulutuksiin liittyvän opintomatkan Saksaan 23.-28.4.2015. Matka on
tarkoitettu Syvemmälle messuun -kurssin käyneille ja se on osa
koulutuskokonaisuutta.
Martin Lutherin jalanjäljille suuntautuvan opintomatkan keskeisenä tavoitteena on
saada valmiuksia reformaation juhlavuoden 2016-2017 valmisteluihin ja toteutukseen
seurakunnissa. Sen lisäksi perehdytään luterilaisen messun ja liturgisen musiikin
teologiaan sekä J.S. Bachin elämäntyöhön.
Matkareitti on Helsinki-Berlin-Halle-Eisleben-Eisenach-Erfurt-Leipzig-WittenbergBerlin-Helsinki. Opintomatkan alustava hinta-arvio on 1200 €, kurssimaksu on 90 €.

Kirkkoherran päätösesitys:
Esitän, että kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntapastori Johannes Haapalaisen
opintomatkan kustannukset maksettaviksi jumalanpalveluselämän (201)
koulutusmäärärahoista.
Päätös:

Esityksen mukaan. Tarkennuksena esittelyyn: maksetaan esittelytekstissä mainitut
kulut.
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KN § 113 Hautatoimen maksut 2015
_____________________________________________________________________________________________
Kiinteistöpalvelun jtk. 30.9.2014
Hinnastoon uutena asiana tulee kokonaan uusi osasto 3D, joka rakennetaan entisen 3C
(ns. vähäosaisten haudat) osaston paikalle. 3D osasto on uurnahautoja varten, joita
tulee tähän tilaan mahtumaan yli 300 kpl. Paikan hinta on hieman kalliimpi kuin 6U
osaston uurnapaikoilla paremman sijainnin vuoksi.
3D osaston haudoille kuuluu asentaa tyynykivet ilman aluskiveä.
Toisena uutena asiana ovat seurakunnalle hallinta-ajan päättymisen johdosta ,
osastoilta 1, 2 ja 3 palautuneiden hautapaikkojen uudelleenmyynnin hinnat.
Hautapaikat ovat kalliimpia kuin osaston 6 uudet paikat paremman sijainnin ja
kysynnän vuoksi. Osassa palautuneita hautoja on reunakiviä. Ne velvoitetaan
jättämään ja niistä veloitetaan erikseen. Maksimissaan myydään kaksi vierekkäistä
hautapaikkaa, eli isoja palautuneita hautoja jaetaan pienemmiksi haudoiksi.
Näitä seurakunnalle palautuneita hautoja on n. 100 kpl, leveydeltään 1-4
hautapaikkaa. Joten yhteensä palautuneita hautapaikkoja on n. 150-250.
Puistopäällikön esitys:
Hyväksytään hautatoimen maksut vuodelle 2015
Kiinteistöjohtokunnan päätös:
Esityksen mukaisesti. Lisäksi ehdotettiin, että osastojen 1, 2 ja 3 seurakunnalle
palautuneiden hautojen hintoja korotetaan vielä 100 eurolla. Ehdotus sai tarvittavan
kannatuksen. Sinikka Helminen esitti eriävän mielipiteen, joka ei saanut kannatusta
_____________________________________________________________________
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hautatoimen
maksuista vuodelle 2015 liitteenä olevan hinnaston mukaisesti. (LIITE 6)
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

Liite 6. Hautatoimen maksut 2015
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KN § 114 Hautainhoitorahaston maksut 2015
_____________________________________________________________________
Kiinteistöpalvelun jtk. 30.9.2014
Hautojen hoitohinnat pysyvät vuoden 2014 tasolla.
Hinnastossa on yksi muutos koskien yhden vuoden kesähoitoa ilman seurakunnan
istuttamia kukkia. Tästä hoitomuodosta luovutaan vuonna 2015 ja tästedes kaikki
seurakunnan tarjoamat hoitomuodot sisältävät hoidon ja seurakunnan istuttamat kukat
tai perennakasvit. Tällä selkeytetään hautojen hoitoa.

Puistopäällikön esitys:

Hyväksytään hautojen hoitohinnasto vuodelle 2015

Kiinteistöpalvelun johtokunnan päätös:

Esityksen mukaisesti.

_____________________________________________________________________
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää liitteenä olevan hinnaston mukaisesti hautainhoitorahaston
maksuista vuodelle 2015. (LIITE 7)
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

Liite 7. Hautojen hoitohinnasto vuodelle 2015
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KN § 115 Ilmoitusasioita
1. Kirkkoneuvoston edellisen kokouksen pöytäkirja 7/2014 (Liite 8).
Lisätään, että Markku Jalava toimi pykälän 98 aikana puheenjohtajana.
2. Kasvatustyön johtokunnan pöytäkirja 2/2014 (Liite 9)
3. Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja 5/2014 (Liite 3)
4. Jäsenkehitysinfo. Kirkkoherra kertoi tämänhetkisestä tilanteesta.
Edellisvuoteen verrattuna jäsenmäärä on pysynyt suunnilleen ennallaan
(Liite 10).
5. Seuraava kirkkoneuvoston kokous on ti 2.12. 2014 klo 16.00. Vuoden
viimeinen kokous on 11.12.2014 Sääksissä.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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KN § 116 Kokouksen päättäminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.32.
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 22.10.–22.11.2014 ma – pe klo 9-12.

Ari Tuhkanen
kirkkoherra, puheenjohtaja

Pekka Tukeva
kokouksen sihteeri

Tuula Ariluoma
pöytäkirjan tarkastaja

Yrjö Kivinen
pöytäkirjan tarkastaja
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