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Aika:
Paikka:

Tiistai 02.12.2014 klo 16.00
Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi.

Kokouksen osallistujat
Jäsenet:

Tuhkanen Ari, puheenjohtaja
Jalava Markku, varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja § 126
Ariluoma Tuula
Kivinen Yrjö
Kuula Ina
Lausvaara Jyrki Kaasalainen Erkki
Markkanen Aulikki Rantanen Erkki
Palokangas Sinikka
Vesterinen Miikka

Muut:

Rantala Sirpa, kirkkovaltuuston puheenjohtaja. Poistui kokouksesta § 132 aikana.
Schildt Markku, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja. Poistui kokouksesta § 126
jälkeen.
Hyvärinen Tuomo, talousjohtaja, esittelijä
Pekka Tukeva, sihteeri

KN § 117 Kokouksen avaaminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ari Tuhkanen avaa kokouksen kello 16.00. Valitaan
pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Ina Kuula ja Erkki
Kaasalainen.
Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Ina Kuula ja Erkki Kaasalainen.

Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 118 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 21.10.2014. Kokouskutsu ja esityslista
toimitettiin kokouksen osanottajille pe 26.11.2014.
Esitys:

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

Päätös:

Esityksen mukaan

KN § 119 Työjärjestys
Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esityksen mukaan. Puheenjohtaja jääväsi itsensä § 126 kohdalla.
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KN § 120 Jumalanpalveluselämän kehittäminen
Julistus- ja palvelutyön johtokunnassa on kehitetty seurakunnan
jumalanpalveluselämää. Taustalla on lokakuussa 2012 pidetty Mennään Messuun!
-jumalanpalveluselämän kehittämisseminaari sekä 2013 tehty jumalanpalveluskysely.
Julistus- ja palvelutyön johtokunta on kirkkoneuvoston antaman tehtävän mukaisesti
etsinyt keinoja jumalanpalveluselämän kehittämiseksi. Kirkonkylän piirivastaava
pappi Hannu K. Saloranta kertoo johtokunnan kehittämisajatuksista
kirkkoneuvostolle.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto kuulee Hannu K. Salorannan selostuksen asian tämänhetkisestä
tilanteesta, merkitsee sen tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä.

Päätös:

Kuultiin esitys ja merkittiin se tiedoksi. Päätettiin että
1. kirkonkylän kirkkopiirissä jatketaan kirkkoväärtitoiminnan kehittämistä.
2. lähetetään jokaisesta kirkkopiiristä vähintään kaksi henkilöä (työntekijä ja
luottamushenkilö) Jumalanpalveluselämän neuvottelupäiville Jyväskylään.
Piirivastaavat papit etsivät lähtijät.
3. piirivastaavat sopivat, miten seuraavan sunnuntain messua avataan saman viikon
medioissa.

Liitteet:

Hannu K. Salorannan esitys LIITE 1
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KN § 121 Aino Hyvämäen stipendirahastosta myönnettävät avustukset
Aino Hyvämäen stipendirahastosta myönnetään avustusta nurmijärveläisille
vähävaraisille nuorille (16-29 v.) opiskeluun ja itsensä kehittämiseen. Hakemuksessa
tulee näkyä vähävaraisuuden perusteet. Haku on joka toinen vuosi. Stipendirahastosta
jaetaan kahden vuoden pääoman tuotto, joka on nyt 3120e. Hausta on ilmoitettu
Nurmijärven Seurakuntaviestissä 21.10.2014 . Hakemuksia toimitettiin määräaikaan
21.11. mennessä 13 kappaletta.
Talousjohtajan päätösesitys:
Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto jakaa summan 3120e tasan 13 hakijan
kesken, jolloin stipendin summaksi muodostuu 240e / hakija.

Päätös:

Esityksen mukaan
Hakemusten sisältämien luottamuksellisten tietojen johdosta hakemukset on
nähtävissä kokouksessa.
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KN § 122 Nurmijärven Zonta-kerhon anomus
Nurmijärven Zonta-kerho on anonut Ystävyyden kammarin käyttöä veloituksetta.
Kerho huolehtii tilojen siivoamisesta ja antaa vuosittain avustuksen diakoniatyölle
(Liite 2).
Talousjohtajan päätösesitys:
Lisätään Nurmijärven Zonta-kerho seurakunnan maksuporrastuslistaan yhteistyötä
tekevänä tahona, jolloin tilavuokraa ei peritä.

Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

LIITE 2, Nurmijärven Zonta-kerhon anomus

KN § 123 Helsingin ja Uudenmaan MS-yhdistyksen anomus
Helsingin ja Uudenmaan MS-yhdistys anoo alennusta käyttökorvauksesta
Klaukkalan kirkon takkahuoneesta (Liite 3).
Talousjohtajan päätösesitys:
Kyse on Nurmijärvelle perustettavasta vertaistukiryhmästä, jolloin noudatetaan
seurakuntalaisia koskevaa hinnastoa. Takkahuoneen vuokra on tällöin 26,30e / 4 tuntia.

Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

LIITE 3
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KN § 124 Maksuvapautukseen oikeuttavat tulorajat vuonna 2015
Vapautukset osittain tai kokonaan seurakunnalle tulevien maksujen ja korvausten
suorittamisesta myönnetään kirjallisen hakemuksen perusteella. Vapaus myönnetään,
jos perheen tai palvelun käyttäjän maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat
tulot jäävät vahvistettujen tulorajojen alapuolelle.
Liitteenä 4 maksuvapautuksen ohje, jossa uudet tulorajat tummennetulla.
Tulorajoja on korotettu 100 eurolla/kk (n. 3 – 5 %) jokaisessa perheen koon mukaan
määräytyvässä tuloluokassa.
Marraskuun puoleen väliin mennessä kuluvaa vuotta 2014 käsiteltiin maksuvapautushakemuksia yhteensä 51 kpl. Kaikille myönnettiin vapautus. Hakemuksista 6 koski
päiväkerhon, 10 iltapäiväkerhon, 4 rippikoululeirin, 7 varhaisnuorten leirin, 13 diakonialeirin, 4 perheleirin, 5 nuorisotyön leirin, 1 musiikkileirin ja 1 hiljaisuuden retriitin
maksuja. Hakemusten määrä on hiukan kasvanut edellisestä vuodesta.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsee tietoonsa vuoden 2014 maksuvapautukset ja vahvistaa
vuoden 2015 maksuvapautukseen oikeuttavat tulorajat liitteessä olevan esityksen
mukaisena.

Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

LIITE 4, Maksuvapautuksen ohje

7/23

KIRKKONEUVOSTO

02.12.2014

PÖYTÄKIRJA 9/2014

KN § 125 Kolehtisuunnitelma joulukuulle 2014
Kolehtisuunnitelmassa on huomioitu kirkkohallituksen vuodelle 2014 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 joulukuulle 2014
(Liite 5).

Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

LIITE 5 Kolehtisuunnitelma joulukuulle 2014
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KN § 126 Työntekijöiden vuoden 2015 koulutussuunnitelmat
Nurmijärven seurakunnan hallintosäännön 5§ mukaan johtokuntien ratkaisuvaltaan
kuuluu päättää viranhaltijoiden ja työntekijöiden koulutuksista. Johtokunnat ovat
käsitelleet liitteenä olevan koulutussuunnitelman niin, että kukin johtokunta on
käsitellyt sen piiriin kuuluvien työntekijöiden koulutuksista. Niiltä osin
kirkkoneuvosto voi merkitä suunnitellut kokoukset tiedoksi.
Kaikki työntekijät eivät kuulu minkään johtokunnan piiriin. Näitä työntekijöitä ovat
seurakuntatoimiston ja perheasiain neuvottelukeskuksen työntekijät sekä talousjohtaja
ja kirkkoherra. Näiden työntekijöiden koulutuksista päättää kirkkoneuvosto.
Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä johtokuntien hyväksymät koulutussuunnitelmat
tiedoksi. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää hyväksyä johtokuntien piiriin
kuulumattomien työntekijöiden koulutussuunnitelmat liitteen. Samoin kirkkoneuvosto
päättää hyväksyä niiden pappien koulutukset, joiden koulutuksia ei ole käsitelty
johtokunnassa (Liite 6 ).
Päätös:

Kirkkoherra poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Asian käsittelyn yhteydessä
kuultiin hautatoimen matkaraportti Pariisin opintomatkalta 2013. Kirkkoneuvosto
hyväksyi liitteiden mukaiset koulutukset, mutta siirsi hautatoimen Kööpenhaminan
matkan käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Liitteet:

LIITE 6, Koulutussuunnitelmat, Pariisin matkaraportti.
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KN § 127 Nurmijärven seurakunnan vuoden 2015 talousarvio ja
suunnitteluvuosien 2016 - 2017 toiminta- ja taloussuunnitelma
Talousarvion laatimista koskevat säännökset on Kirkkojärjestyksen 15 luvussa, jonka
mukaan seurakunnalle on jokaista varainhoitovuotta varten viimeistään edellisen
vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä vähintään
kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toimintaja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarvioina verotulot, toimintatuotot sekä muut tulot. Sen
lisäksi on osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on
käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitus-osa.
Tiivistelmä: Taloudellinen katsaus syksy 2014, VM
Vuonna 2014 Suomen BKT:n ei ennusteta kasvavan. Ennuste pitää sisällään hyvin
maltillisen suhdannekäänteen, eli tämän vuoden sisäinen kasvu muodostuu
positiiviseksi. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun on selvästi positiivinen ja
merkittävin tekijä kuluvan vuoden kasvun käynnistymisessä. Yksityinen kulutus ei
lisäänny edellisvuodesta ja yksityiset investoinnit laskevat 4,6 % johtuen etupäässä
asuin- rakennusinvestointien ja kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä.
Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan
8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Inflaatio
jää 1,1 prosenttiin, josta n. 0,5 %-yksikköä tulee välillisen verotuksen muutoksista,
kuten ensi vuonnakin.
Vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi.
Yksityinen kulutus lisääntyy hieman, 0,3 %. Viennin kasvu jää maailmankaupan
kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu edelleen.
Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyys alenee 8,5 prosenttiin
edellisvuodesta ja työllisyys lisääntyy vajaalla puolella prosentilla. Työmarkkinoiden
yhteensopivuusongelmat ovat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso
korkea. Inflaation ennustetaan pysyvän noin puolentoista prosentin tuntumassa.
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Kirkkohallitus yleiskirjeessään toteaa, että vuonna 2015 ennustetaan kokonaistalouden
kasvavan vajaan prosentin. Inflaatio olisi noin 1,3 prosenttia ja työttömyysaste noin
8,6 prosenttia. Ansiotason odotetaan kasvavan noin 1,3 prosenttia.
Vuodeksi 2013 talouden ennustettiin kasvavan noin 1,5 prosenttia, mutta lopulta
talous supistui yhden prosentin. Vuosi sitten tehdyt ennusteet kuluvalle vuodelle
ennustivat vähän yli yhden prosentin kasvua. Tällä hetkellä ollaan lähes yhden
prosentin verran miinuksella. Talous on viime vuosina jatkuvasti kehittynyt ennusteita
heikommin. Talouden epävarmuus huomioiden on ensi vuotta koskeviin positiivisiin
ennusteisiin suhtauduttava varauksella. Ennusteisiin sisältyy aina myös myönteisiä
odotuksia, jotka toteutuessaan tukevat ennusteen näkemystä. Viime vuosina
myönteiset uutiset taloudesta ovat olleet harvinaisia.
Kirkon jäsenmäärä on alentunut viime vuosina noin yhden prosenttiyksikön vuodessa.
Vuoden 2013 lopussa kirkkoon kuului 75,2 prosenttia koko maan väestöstä.
Samaan aikaan, kun kirkosta eroamisluvut ovat korkeita, kuolleiden määrä kasvaa
noin 3 prosenttia ja lapsia kastetaan kirkon jäsenyyteen noin 2,5 prosenttia
aikaisempaa vähemmän. Suomessa 20 – 50 -vuotiaista kirkkoon kuuluu noin 67
prosenttia. Yli 70-vuotiaissa kirkkoon kuulumisaste on yli 80 prosenttia. Edellä
kuvattu nykytila indikoi sitä, että jatkossa jäsenmäärän aleneminen voimistuu
nykyisestä ilman, että eroamisluvut kasvaisivat.
Niissä seurakunnissa, joissa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2015 tai
joissa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on
laadittava talouden tasapainottamiseksi suunnitelma, joka yltää vähintään kolmen
vuoden päähän.
Talouden tervehdyttämiskeinoina suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi kiinteistöjen
määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän jälkeen
henkilöstön määrään liittyviä ratkaisuja. Aina kun seurakunnassa tulee virka tai
työsuhde avoimeksi, suositellaan tällaisen tilanteen hyödyntä- mistä henkilöstön
vähentämiseksi. Samalla tilannetta tulisi hyödyntää myös jäljelle jäävän henkilöstön
tehtävänkuvien uudelleen arviointiin ja laajentamiseen.
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Tuloslaskelmasta
toimintatuotot

Tp 2013

Ta 2014 Muutos
%

Ta 2015

Muutos
%

821.013

681.100

-17,0

715.900

5,1

Toimintakulut
henkilöstökulut)
-hlöstökulut toimintakuluista %
-hlöstökulut k.verotuloista %

8.015.782
5.249.440
65,5
60,7

8.013.602
5.135.160
64,1
65,1

-0,0
-2,2

8.092.462
5.126.460
63,3
64,6

1,0
-0,2

Toimintakate

7.194.769

7.332.502

1,9

7.376.562

0,6

kirkollisverot
yhteisöverot

8.642.230
620.452

7.892.000
630.000

-8,7
1,5

7.930.000
630.000

0,5
0,0

vuosikate

1.476.704

506.198

-65,7

482.638

-4,6

Tilikauden yli/alijäämä

886.545

-78.602

-108,8

-100.652

28,0

Rahoituslaskelmasta

Tp 2013

Ta 2014 Muutos
%

Ta 2015

Muutos
%

tulorahoitus

1.435.800

506.198

-64,7

482.638

-4,6

investoinnit

890.300

1.357.000

52,4

830.500

-38,8

Käyttöom. myyntitulot

101.000

800.000

692,1

0

-100,0

pitkäaik. lainojen vähennys

172.400

172.400

0,0

172.400

0,0

kassavarojen muutos

456.100

-223.202

-149,0

-520.300

133,1

3.753.100

3.529.900

-5,9

3.009.600

-14,7

toimintapääoma

Uusi seurakuntayhtymä 2015 rakennemalliin vaadittavia kirkkolain,
kirkkojärjestyksen ja kirkon vaali- järjestyksen muutosesityksiä valmistellaan
kirkkohallituksessa. Seurakuntarakenteet palaavat kirkolliskokouksen käsittelyyn
lainsäädäntöasiana toukokuussa 2015. Mikäli asia etenee kirkolliskokouksen
päätöksellä, niin yhtymät toteutuvat aikaisintaan muutaman vuoden kuluttua.
Seurakuntamme talouden tulevaisuuden näkymät sisältävät haasteita. Käyttötalouden
tasapainotustoimet on tällä suunnittelukaudella käynnistetty. Siitä kertoo mm.
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veroprosentin laskeminen 1,45 prosenttiin. Tulopuolta on laajennettu ja korjattu
oikeammalle tasolle. Menojen nousua on pystytty hillitsemään, mutta tarvittaessa on
oltava valmius muihinkin tasapainotustoimiin.
Ehdotus antaa hyvät puitteet tehdä työtä ja panostaa hyväksytyn
onnistumissuunnitelman mukaisiin asioihin ajatuksella, että Nurmijärven seurakunta
on vuonna 2015 edelleen itsenäinen seurakunta.
Liitteenä ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien 2015-2016 toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien
2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi;
2. päättää vuoden 2015 alijäämän katettavaksi edellisten vuosien ylijäämällä.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

LIITE 7
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KN § 128 Keski-Uudenmaan seurakuntarakenteen selvitystyö
Keski-Uudenmaan seurakuntien edustajia oli 14.11.2013 koolla Hyvinkään
seurakunnan ja Nurmijärven ja Tuusulan rovastikuntien lääninrovastien kutsumana.
Läsnä oli edustajat yhdeksästä Keski-Uudenmaan seurakunnasta: Hyvinkää,
Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sibbo svenska, Sipoon suom. ja
Tuusula.
Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnat aloittivat seurakuntien
yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisen ja keskustelun mahdollisesta
seurakuntayhtymästä jo vuonna 2011. Osin tämän ja ns. 8-pallo
kuntarakenneselvityksen tultua ajankohtaiseksi Keski-Uudellamaalla, yhdeksän
seurakunnan edustajat kutsuttiin keskustelemaan yhteisesti seurakuntarakenteeseen
kohdistuvista muutospaineista Hyvinkäälle. Tilaisuudessa todettiin muun muassa, että
kuntapuolen tilannetta on seurakunnissa seurattava tiivisti, koska kuntarakenteen
ratkaisut vaikuttavat nykyisen lainsäädännön perusteella seurakuntarakenteeseen.
Seurakuntien olisi myös syytä varautua mahdollisiin kuntaliitoksiin proaktiivisesti
ryhtymällä selvittämään omia tilanteitaan. Yleisesti oli myös tiedossa
kirkolliskokouksessa käsiteltävänä oleva lakiesitys, jonka mukaan kaikkien
seurakuntien tulee kuulua seurakuntayhtymään viimeistään vuoden 2019 alusta.
Tilaisuudessa todettiin myös, että selvitystyöllä rakennetaan entistä parempaa
luottamusta seurakuntien välille. Luottamuksen ja yhteisen tahtotilan rakentamiseen
tarvitaan aikaa ja siksi katsottiin, että selvitystyöhön on syytä ryhtyä
mahdollisimman pian. Näistä lähtökohdista tilaisuudessa sovittiin selvitystyön
organisointia valmistelevan kokouksen pitämisestä tammikuussa 2014.
Organisointia valmisteleva kokous perusti selvitystyölle ohjausryhmän, jonka
kokoonpanoksi hyväksyttiin ne edustajat, jotka seurakunnat olivat valinneet
organisointia valmistelevaan kokoukseen. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin
Tuusulan rovastikunnan lääninrovasti Ulla Rosenqvist ja varapuheenjohtajaksi
Nurmijärven rovastikunnan lääninrovasti Ilkka Järvinen. Edelleen organisointia
valmisteleva kokous asetti Järvenpäässä 14.1.2014 selvitystyöryhmän, jonka
tehtäväksi määriteltiin: ”selvittää eri vaihtoehdot seurakuntarakenteen kehittämiseksi
Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitysalueella”
.
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Selvitystyölle asetettiin määräaika siten, että selvitystyöryhmän tulee antaa kaikkien
yhdeksän seurakunnan edustajista koostuvalle ohjausryhmälle 19.11.2014 ”selvitys eri
vaihtoehdoista ja esitys seurakuntarakenteen kehittämiseksi Keski-Uudenmaan
kuntien yhdistymisselvitysalueella. Ohjausryhmä käsittelee selvityksen ja esityksen,
joka toimitetaan kirkkoneuvostojen kautta kirkkovaltuustoille”.
Selvitystyöryhmä päätyi nopeasti siihen, että käytettävissä oleva aika ja resurssit eivät
riitä eri vaihtoehtojen tutkimiseen. Siksi työryhmä päätti keskittyä työssään
seurakuntayhtymämallin selvittämiseen. Selvitystyöryhmän työskentelyn kantavia
periaatteita olivat luottamuksen rakentaminen, avoimuus ja läpinäkyvyys,
osallistaminen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen.
Loppuraportissaan selvitystyöryhmä korostaa sitä, että vaikka mahdolliset
lainsäädännölliset muutokset Kirkkolakiin ja alueen kuntarakenteeseen ovat olleet
selvityksen tarpeellisuuden taustalla, on selvitystyö pohjannut myös siihen
mahdollisuuteen, että seurakunnat saattavat muodostaa seurakuntayhtymän
vapaaehtoisuuden pohjalta. Selvitystyön loppuraportin mukaan vapaaehtoisuutta
puoltavat kolme näkökulmaa:
1) kyetään paremmin vastaamaan talouden kasvaviin haasteisiin;
2) yhtymässä voidaan erityisesti seurakuntien tukitoiminnoissa kehittää paremmin
henkilöstön asiantuntijuutta ja osaamista; sekä
3) vapaaehtoisuuden pohjalta voidaan valmistautua ennakolta tuleviin muutoksiin.
Selvitystyöryhmä pitää tärkeänä ja korostaa seurakuntayhtymän
palveluorganisaatioluonnetta. Selvitystyöryhmän näkemyksen mukaan
jatkotyöskentelyn tulee rakentua ns. väljän seurakuntayhtymämallin pohjalle, jossa
seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys säilyy mahdollisimman suurena.
Selvitystyön mukaan seurakuntien ei ole perusteltua tehdä omia ratkaisujaan
yhteistyöstä ennen kuin on selvillä Keski-Uudenmaan kuntien ratkaisut ja
kirkolliskokouksen päätös kirkkolain muutosesityksestä.
Keski-Uudenmaan seurakuntarakenteen selvitystyön ohjausryhmä käsitteli
kokouksessaan 19.11.2014 selvitystyön loppuraportin liitteineen. Nämä asiakirjat ovat
myös tämän pykälän liitteenä (Liite 8a ja 8b).
Ohjausryhmä päätti tehdä selvitystyössä mukana olleille seurakunnille seuraavan
esityksen:
1. Asetetaan jatkovalmistelua varten uusi ohjausryhmä, jonka tehtävänä on
työryhmää ja/tai konsulttia apuna käyttäen
a. seurata kuntarakenteen muutosta sekä kirkkolain muutosesityksen
valmistelua ja käsittelyä
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b. tehdä esitykset mahdollisista seurakuntarakenteen muutoksista KeskiUudellamaalla (”kasipalloalue”) 30.9.2015 mennessä kuntien
rakennepäätösten, kirkolliskokouksen päätöksen ja tämän selvitysraportin
tietojen pohjalta
c. laatia ehdotus/ ehdotukset seurakuntayhtymän perussopimukseksi.
d. syventää eri vaihtoehtojen (itsenäiset taloudet, yhteistyömahdollisuudet,
yhtymä tai yhtymät) taloustarkastelua ottaen huomioon myös muut
toimintaa keskittävät hankkeet kirkossa (Kipa, kirkonkirjatietojen
keskitetty tuottaminen, IT-alueiden muutostarpeet)
2. Seurakunnat välttävät toimintakulujen, erityisesti uusien virkojen ja
työsopimussuhteiden lisäyksiä vuonna 2015. Avautuvat tehtävät erityisesti
hallinnossa ja muissa tukitehtävissä hoidetaan ensi sijassa sijaisuus- ja
määräaikaisratkaisuin vuoden 2015 aikana.
3. Seurakunnat päättävät ja ilmoittavat vuoden 2014 loppuun mennessä kaikille
selvitystyössä mukana olleille seurakunnille, haluavatko ne olla kohdan 1
mukaisessa jatkotyössä mukana ja sitoutua kohdan 2 mukaiseen suositukseen.
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 päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Nurmijärven seurakunta
1. sitoutuu olemaan mukana selvitystyössä, jossa
a) seurataan kuntarakenteen muutosta sekä kirkkolain
muutosesityksen valmistelua ja käsittelyä
b) tehdään esitykset mahdollisista seurakuntarakenteen
muutoksista Keski-Uudellamaalla (”kasipalloalue”)
30.9.2015 mennessä kuntien rakennepäätösten,
kirkolliskokouksen päätöksen ja selvitysraportin tietojen
pohjalta
c) laaditaan ehdotus/ ehdotukset seurakuntayhtymän
perussopimukseksi
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d) syvennetään eri vaihtoehtojen (itsenäiset taloudet,
yhteistyömahdollisuudet, yhtymä tai yhtymät)
taloustarkastelua ottaen huomioon myös muut toimintaa
keskittävät hankkeet kirkossa (Kipa, kirkonkirjatietojen
keskitetty tuottaminen, IT-alueiden muutostarpeet).
2. sitoutuu välttämään toimintakulujen, erityisesti uusien virkojen ja
työsopimussuhteiden lisäyksiä vuonna 2015. Avautuvat tehtävät
erityisesti hallinnossa ja muissa tukitehtävissä hoidetaan ensi sijassa
sijaisuus- ja määräaikaisratkaisuin vuoden 2015 aikana.
3. lähettää tämän päätöksen tiedoksi selvitystyössä mukana olleille
seurakunnille.

Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

LIITE 8a ja 8b
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KN § 129 Kirkonkirjojen digitointi ja tarkastus
Kirkkohallitus on vuonna 2006 päättänyt uuden yhteisen, sähköisen
jäsentietojärjestelmän, Kirjurin, rakentamisesta. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa
esim. vainajan virkatodistukset saisi yhdestä seurakunnasta riippumatta siitä missä
henkilö on asunut elämänsä aikana. Tällä hetkellä todistukset tilataan erikseen eri
seurakunnista. Tätä tarkoitusta varten Kirjuriin kuuluu olennaisena osana ns.
digitoitava aineisto eli vanhat kirkonkirjat (alkaen n. 1860-luvulta) ja perhelehdet.
Kirkkohallitus on velvoittanut seurakunnat huolehtimaan aineiston digitoimisesta sekä
digitoidun aineiston tarkastamisesta.
Kirkkohallitus velvoittaa seurakuntia tarkistamaan kaiken digitoidun aineiston sivu
sivulta. Satunnaisotanta ei riitä. Nurmijärven seurakunnan osalta tämä tarkoittaa sitä,
että tarkastettavana on n. 50 000 sivua perhelehtiä ja n. 25 000 aukeamaa vanhoja,
käsin kirjoitettuja kirjoja.
Kuvan laadun lisäksi digitoiduista kuvista tulee tarkastaa hakutiedot. Hakutiedot
vaikuttavat siihen, miten kyseisen sivun ja sillä olevat tiedot voi löytää.
Digitointifirma on lisännyt digitoinnin yhteydessä hakutietoja valmiiksi. Perhelehtien
kohdalla hakutietoihin on merkitty henkilön nimi ja henkilötunnus. Tarkastajan on
tarkoitus tarkistaa jokaisen henkilön kohdalta, että henkilön nimi ja henkilötunnus on
hakutiedossa oikein sekä tarvittaessa lisättävä puuttuvat hakutiedot.
Käsinkirjoitettujen kirkonkirjojen kohdalla hakutiedot on merkitty kylittäin tai
taloittain, ei henkilöittäin. Jotta sukuselvitysten tekeminen olisi jatkossakin
mahdollista ilman laajaa ja monimutkaista etsintätyötä myös kirkonkirjojen henkilöille
lisätään hakutiedot. Tämä on työläin vaihe koko tarkistuksessa.
Työ vaatii keskittymistä, tarkkuutta ja kokemusta kirkon jäsentietojärjestelmästä. Yksi
henkilö pystyy tarkastamaan materiaalia maksimissaan puoli päivää.
Myös kirkkoherranviraston toimistotyöntekijät osallistuvat työaikansa puitteissa
tarkastamisprosessiin. Tämän suuruista tarkastustyötä on mahdotonta saada tehtyä
kohtuullisessa ajassa muun työn ohessa tehtynä työnä. Käytännössä tarkastaminen on
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ratkaistu digitoinnin aloittaneissa seurakunnissa palkkaamalla tehtävään ulkopuolinen
henkilö/henkilöt.
Tarkastamiseen menevää aikaa on haasteellista arvioida. Esimerkiksi Hyvinkäällä on
ehditty tarkastaa 2 kk:ssa n. 4500 perhelehden sivua.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää perustaa ajalle 3.12.2014 - 2.12.2015 toimistosihteerin
vaativuusryhmän 402 mukaisen määräaikaisen työsopimussuhteen.
Talousarvioehdotukseen lisätään rekrytoinnista aiheutuvat henkilöstökustannukset.
Tarkastustyö aloitetaan välittömästi.

Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 130 Saatavien poistaminen vuosilta 2012 ja 2013
Kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavien perinnästä. Avoimet
saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi
välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen. Saatavien perimistä
jatketaan myös tämän jälkeen. (Taloussääntö 12 §)
Kirkkoneuvosto päätti 18.3.2008 § 41, että jatkossa laaditaan vain selvitys, mistä
maksamatta jääneet summat ovat muodostuneet, eikä maksun suorittamatta
jättäneiden nimiä tuoda enää tiedoksi.
vuoden 2012-2013 maksamattomat ja karhutut laskut
Yhteensä

2012

2013

Rippileirit

1 220,00

1 830,00

Hautausmaksut *

1 273,00

2 321,263594,26

Päivä- ja iltapäiväkerhot

1 205,00

445,00

1 650,00

785,00

395,00

1 180,00

4 483,00

4 991,26

9 474,26

Tilavuokrat, astiat, liinat ym.
Yhteensä

3 050,00

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto poistaa vuosilta 2012 - 2013 kertyneet saatavat yhteensä 9474,26
euroa. Kuitenkin myöhemmin mahdollisesti saatavat maksut kirjataan tuloksi.
Päätös:

Esityksen mukaan
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KN § 131 Ostotarjous Rajamäen vanhasta diakoniatoimistosta
_______________________________________________________________________________
Kiinteistöpalvelun johtokunta 6/2014:
Taloyhtiö As Oy Rajapihan Nurmijärven seurakunnan omistamat osakkeet numerot
932-1226 koskien 31,5 m² liiketilaa ja varastoa 13 m² osoitteessa Keskusraitti 4,
Rajamäki. Tilassa on toiminut Rajamäen diakoniatoimisto, joka on muuttanut uusiin
tiloihin os. Patruunantie 1, huhtikuun 2014 alusta. Huoneisto on ollut pitkään
myynnissä Kiinteistömaailma Probitas Oy:n kautta. 30.9.2014 huoneistosta on saatu
suora tarjous Tanja Luostariselta, eli viereisen huoneiston Café Murun omistajalta.
Liitteenä oleva ostotarjous on suuruudeltaan 28.000,Kiinteistöpäällikön esitys: Myydään huoneistot tarjouksen mukaiseen hintaan Tanja
Luostariselle.
Päätös: Esityksen mukaisesti.
____________________________________________________________________
Talousjohtajan päätösesitys:
Myydään huoneistot tarjouksen mukaiseen hintaan Tanja Luostariselle.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

LIITE 11, Kiinteistöpalvelun johtokunta 6/2014
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KN § 132 Ilmoitusasioita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kirkkoneuvoston edellisen kokouksen pöytäkirja 8/2014 (Liite 9).
Vaalilautakunnan ilmoitus vaalin tuloksesta (Liite 10)
Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja 6/2014 (Liite 11)
Viestintätoimikunnan pöytäkirja 25.9.2014 (Liite 12)
Julistus- ja palvelutyön johtokunta (Liite 13)
Rajamäen kirkkopiirin neuvottelukunta 12.5.2014 ja 29.10.2014 (Liite 14, 15)
Jäsenkehitysinfo. Viikonlopun aikana 79 henkeä on eronnut kirkosta.
Jäsenmäärä nyt 31225. Liittyneitä kuukauden aikana 9 (Liite 15a).
8. Henkilöstöasioita
9. Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 30.10.2014 (Liite 16)
10. Leipätyö ry:n on lahjoittanut 76691,70e Nurmijärven seurakunnan
diakoniatyölle vähävaraisten perheiden auttamiseen.
11. Lasisten hautakynttilöiden käyttö ja pysyvä pitäminen haudoilla sallitaan
jatkossakin. Hautatoimi kerää rikkoutuneista lyhdyistä syntyneet lasinsirut
pois keväällä.
12. 2015 kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousaikataulu.
Valtuusto (ti klo 18): 20.1. 16.6., 20.10. ja 15.12.
Neuvosto (ti klo 16): 3.2., 10.3., 14.4., 12.5., 2.6. ja 25.8.
Neuvoston valmistelukokoukset (klo 15-17): ke 21.1., ke 25.2., ti 31.3., ti
28.4., ma 11.5. ja ke 12.8.
13. Seuraava kirkkoneuvoston kokous on to 11.12. 2014 klo 16.00 Sääksissä.
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan. Lisäksi neuvosto painottaa, että hautatoimen työntekijät
huolehtivat rikkoutuneista lyhdyistä syntyneet lasinsirut pois keväällä .
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KN § 133 Kokouksen päättäminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.14.
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 03.12.2014–03.01.2015 ma – pe klo 9-12.

Ari Tuhkanen
kirkkoherra, puheenjohtaja

Pekka Tukeva
kokouksen sihteeri

Markku Jalava
puheenjohtaja § 126

Ina Kuula
pöytäkirjan tarkastaja

Erkki Kaasalainen
pöytäkirjan tarkastaja
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