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Kokouksen osallistujat
Jäsenet:
Ahonen Seppo
Alakärppä Kristiina
Ariluoma Tuula
Forssell Taavi
Harju Pertti
Helminen Sinikka
Jaakkola Pia
Jalava Markku
Jaspa Marjo
Järvinen Tapio
Kaasalainen Erkki

Karppinen Jonna
Korhonen Virpi (pj.)
Kuula Ina
Kuusilinna Erika
Manninen Armi
Markkanen Aulikki
Palokangas Sinikka
Pesonen Jeremi
Rantala Sirpa
Rantanen Erkki
Saartoala Hemmo

Varajäsenet:

Työntekijät:

Heikkilä Anneli
Riihimäki Juha
Suomalainen Pekka

Hyvärinen Tuomo (talousjohtaja)
Ojala Sami (kirkkovaltuuston sihteeri)
Tuhkanen Ari (kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.)

Schildt Markku (vpj.)
Sivula Marko
Tapaninen Päivi
Tapio Markku
Tikkaoja Tarja
Vainio Jari
Vesterinen Miikka
Viik Satu
Åfeldt Iida
Äikäs Liisa
Öhman Roni

Halonen Eeva (lähetyssihteeri)
Kantola Arto (vs. johtava nuorisotyönohjaaja)
Luukkonen Anna-Liisa (taloussihteeri)
Saulamo Helena (johtava lapsityönohjaaja)
Tolvanen Birgit (tiedottaja)
Vuoriheimo Raimo (kiinteistöpäällikkö)
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Kokouksen avaaminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Virpi Korhonen avaa kokouksen.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Virpi Korhonen avasi kokouksen klo 19.50.

KV § 53

Alkuhartaus
Alkuhartauden piti kirkkoherra Ari Tuhkanen.

KV § 54

Läsnäolevien toteaminen

Esitys:

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksessa läsnä olevat, hyväksytään
poissaolevien esteet ja paikalle kutsuttujen varajäsenten toimiminen kokouksessa.

Päätös:

Esityksen mukaan.

KV § 55

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
saapuvilla (Kirkkolaki 7 luku 4 §).
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika, paikka ja siihen on liitettävä luettelo
käsiteltävistä asioista. Kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä
seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (Kirkkolaki 8 luku 5 §).
Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 29.11.2011 – 13.12.2011 välisen
ajan. Kokouskutsu on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille, kunkin ryhmän 1-3
varavaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille 2.12.2011. Kokouksen ajankohdasta ja
paikasta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille kirjeellä. Lisäksi kokouksesta on tiedotettu
Nurmijärven Uutiset – seurakuntatoimintaa palstalla viikoilla 48 ja 49.

Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 §)
Aikaisemman käytännön mukaan pöytäkirjan tarkastajien valinnat määräytyvät
aakkosjärjestyksessä.

Esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Markku Jalava ja Marjo Jaspa; sekä
ääntenlaskijoiksi suhteellisen vaalin vaalilautakunnan jäsenet Pertti Harju, Marjo
Jaspa ja Erkki Rantanen.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Jalava ja Marjo Jaspa; sekä ääntenlaskijoiksi
suhteellisen vaalin vaalilautakunnan jäsenet Pertti Harju ja Marjo Jaspa sekä varajäsen
Kristiina Alakärppä.

KV § 57

Työjärjestys

Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esityksen mukaan.
Lisättiin puheenjohtaja Virpi Korhosen ehdotuksesta ilmoitusasioihin tietoisku
Yhteisvastuukeräyksestä.
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Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitteluvuosien 2012–2014
toiminta- ja taloussuunnitelma

KN § 203 (kokous 11/2011)
Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitelmavuosien 2012–2014 toiminta- ja
taloussuunnitelma
Nurmijärven seurakunnan taloussäännön 3 § ohjeistaa talousarvion sekä toiminta- ja
taloussuunnitelman laatimista seuraavasti:
”Seurakunnassa on toiminnan ja talouden suunnittelujärjestelmä, joka käsittää
vähintään kolme vuotta kattavan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen
sisältyvän talousarvion.
Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisessa
noudatetaan kirkkojärjestyksen määräyksiä sekä kirkkohallituksen ja
kirkkoneuvoston antamia ohjeita.
Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä
tuloja menoista tai menoja tuloista.
Laadittavan talousarvion tulee olla tehtäväalueittain verrattavissa edellisen
vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon.”

Tuloslaskelman osoittamat toimintakulut ovat 8 152 360 € ja toimintatuotot 662 930 €
ja näiden erotus eli toimintakate on 7 489 430 €. Kasvua toimintakatteessa on 2011
vuoden talousarvioon 3,8 % ja vuoden 2010 tilinpäätökseen 8,3 %. Henkilöstökulujen
prosentuaalinen osuus verotuloista on 60,9 % (-11 = 64,8 %) ja toimintakuluista 64,4
% (-11 = 65,4 %).
Tuloslaskelmassa rahoitustuottojen ja – kulujen jälkeen muodostuu vuosikate.
Vuosikate vuoden 2012 talousarvioehdotuksessa on 553 570 € (v.-11 = 621 887 €).
Vuoden 2010 suunnitelman mukaiset poistot ovat 620 000 €, joten vuosikate riittää
kattamaan poistojen määrästä 89,3 %.
Talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien verotuloarvioiden lähtökohtana on ollut
veroprosentin säilyminen 1,5 ja verotulojen kasvuarviona 2 % kasvu. Investointien
loppusumma vuoden 2012 ehdotuksessa on 980 500 euroa ja suurimpina hankkeina
Nurmijärven seurakuntakeskuksen saneeraus, sekä hautausmaan laajennus.
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Liitteenä talousarvio vuodelle 2012 suunnitteluvuosineen 2013–2014, sekä hautainhoitorahaston talousarvio.
Tuloslaskelma osoittaa, että vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. On syytä
käynnistää tulevaisuustyöskentely, jossa mietitään rakenteellisia ja toiminnallisia
ratkaisuja heikkenevässä taloustilanteessa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
ehdotuksen vuoden 2012 talousarvioksi ja vuosien 2012–2014 talous- ja
toimintasuunnitelmaksi.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
käynnistää tulevaisuustyöskentelyn, jossa mietitään seurakunnan
rakenteellisia ja toiminnallisia ratkaisuja heikkenevässä
taloustilanteessa.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Kirkkoneuvoston esitys:
Hyväksytään vuoden 2012 talousarvio ja suunnitteluvuosien 2012–2014 toiminta- ja
taloussuunnitelma liitteen (LIITE 1) mukaisesti.
Lisäksi käynnistetään tulevaisuustyöskentely, jossa mietitään seurakunnan
rakenteellisia ja toiminnallisia ratkaisuja heikkenevässä taloustilanteessa.

Asian käsittely:
Yleiskeskustelu:
Kirkkovaltuuston kokousta edelsi kirkkovaltuuston keskustelu- ja kyselytunti.
Keskustelu- ja kyselytunnilla vuoden 2012 talousarviota ja suunnitteluvuosien 2012–
2014 toiminta- ja taloussuunnitelmaan esitteli talousjohtaja Tuomo Hyvärinen. Tämän
esittelyn pohjalta käytiin yleiskeskustelu, jossa puheenvuoroja käyttivät valtuutetut
Sinikka Helminen, Markku Jalava, Marjo Jaspa, Tapio Järvinen, Virpi Korhonen,
Armi Manninen, Sirpa Rantala ja Markku Tapio. Yleiskeskustelun jälkeen siirryttiin
asian yksityiskohtaiseen käsittelyyn.
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Asian yksityiskohtainen käsittely:
Marjo Jaspa esitti tekstimuutosta sivulle viisi (s. 5): Markku Jalava kannatti.
Esityksessä Jaspa ehdotti korjattavaksi sivulla viisi kolmannessa kappaleessa olevan
tekstin ”Palvelukeskuksen palvelutuotanto on saatu aivan eri tasolle johtokuntamme
edustajan Marjo Jaspan asiantuntemuksella ja työpanoksella kuten Perusta kalliolle –
projektin laatimisella” muotoon ”Kehä-IT:n palvelutuotannon käynnistämisessä on
ollut isoja haasteita ja niiden selvittämiseksi on mm. kesäkuussa 2011 Kehä-IT:n
johtokunta hyväksynyt Perusta kalliolle -projektin, jonka projektisuunnitelman on
laatinut ko johtokunnan Nurmijärven seurakunnan edustaja Marjo Jaspa”. Jaspan
ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi Marjo Jaspan ehdotuksesta korjattiin kirjoitusvirhe sivun 25 viimeiseltä riviltä.
Päivämäärän tulisi olla 19.12.2011. Päätettiin korjata kirjoitusvirhe.
Tarja Tikkaoja esitti (s. 44): ”Ehdotan, että päiväkerhotyön momentilta 231 siirretään
pyhäkoulu- ja päiväkotityön momentille 232 yhden lastenohjaajan työpanos. Tämä
lastenohjaaja keskittyy päiväkotityöhön.” Markku Jalava kannatti Tarja Tikkaojan
esitystä. Ehdotus ei saanut taakseen yksimielistä kannatusta, joten siirryttiin
äänestykseen. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen: esittelijän ehdotus JAA,
Tikkaojan ehdotus EI. Äänestettiin. Äänestystulos 23 jaa-ääntä ja 8 ei-ääntä
(äänestyslista LIITE 3). Näin ollen kirkkoneuvoston esitys tuli tältä osin hyväksytyksi.
Edellä mainitut muutokset huomioon ottaen vuoden 2012 talousarvio ja
suunnitteluvuosien 2012–2014 toiminta- ja taloussuunnitelma (LIITE 1) tuli
hyväksytyksi.
Yleiskeskustelun ja asian yksityiskohtaisen käsittelyn aikana kolme valtuutettua,
Forssell, Jaspa ja Tapio, olivat ilmaisseet halunsa liittää päätökseen toivomusponnen.
Otettiin käsittelyyn kunkin valtuutetun kannatetut toivomusponnet seuraavasti:
Markku Tapio teki ponsiesityksen Marjo Jaspan kannattamana: ”Tämän ponnen
hyväksyessään kirkkovaltuusto edellyttää että toimintakertomuksen 2011 yhteydessä
kukin työala selvittää maallikkojen ’panoksen’ työalan tavoitteiden toteuttamisessa.”
Markku Tapion ponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Marjo Jaspa teki ponsiesityksen Anneli Heikkilän, Markku Jalavan ja Sirpa Rantalan
kannattamana: ”Esitän toivomuspontena, että Rajamäen kirkkopiirin
toimintasuunnitelma vuodeksi 2012 on täsmennettävä siten, että tämä käsiteltävänä
oleva vuoden 2012 talousarvio (toiminta- ja taloussuunnitelma 2012–2014) voidaan
muilta osin hyväksyä, mutta Rajamäen kirkkopiirin toimintasuunnitelma on tuotava
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täsmennettynä vuoden ensimmäiseen kirkkoneuvoston kokoukseen (17.1.2012)
hyväksyttäväksi ja tiedoksi vuoden 2012 ensimmäiseen kirkkovaltuustoon.” Marjo
Jaspan ponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Taavi Forssell teki ponsiesityksen Sinikka Helmisen ja Markku Tapion kannattamana:
”Hautatoimen pääluokkaan perustetaan uusi kustannusluokka, varsinainen
hautaustoimi, joka otetaan käyttöön vuoden 2013 talousarviovuodesta alkaen.
Hautaustoimen todelliset kulut selvitetään vuoden 2012 aikana.” Taavi Forssellin
ponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin vuoden 2012 talousarvio ja suunnitteluvuosien 2012–2014 toiminta- ja
taloussuunnitelma edellä mainituin muutoksin. Lisäksi päätettiin käynnistää
tulevaisuustyöskentely, jossa mietitään seurakunnan rakenteellisia ja toiminnallisia
ratkaisuja heikkenevässä taloustilanteessa.

Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti seuraavat toivomusponnet:
1) Kirkkovaltuusto edellyttää, että toimintakertomuksen 2011 yhteydessä kukin
työala selvittää maallikkojen ’panoksen’ työalan tavoitteiden toteuttamisessa.
2) Rajamäen kirkkopiirin toimintasuunnitelma vuodeksi 2012 on täsmennettävä siten,
että tämä käsiteltävänä oleva vuoden 2012 talousarvio (toiminta- ja
taloussuunnitelma 2012–2014) voidaan muilta osin hyväksyä, mutta Rajamäen
kirkkopiirin toimintasuunnitelma on tuotava täsmennettynä vuoden ensimmäiseen
kirkkoneuvoston kokoukseen (17.1.2012) hyväksyttäväksi ja tiedoksi vuoden 2012
ensimmäiseen kirkkovaltuustoon.
3) Hautatoimen pääluokkaan perustetaan uusi kustannusluokka, varsinainen
hautaustoimi, joka otetaan käyttöön vuoden 2013 talousarviovuodesta alkaen.
Hautaustoimen todelliset kulut selvitetään vuoden 2012 aikana.

Liitteet:

LIITE 1, Vuoden 2012 talousarvio ja suunnitteluvuosien 2012–2014 toiminta- ja
taloussuunnitelma.
LIITE 3, äänestyslista.

Sivu 9 / 13

KIRKKOVALTUUSTO
PÖYTÄKIRJA 5/2011
KV § 59

13.12.2011

Lisämääräraha diakonian asiakkaiden taloudelliseen
avustamiseen

KN § 168 (kokous 9/2011)
Lisämääräraha diakonian asiakkaiden taloudelliseen avustamiseen
Nurmijärven seurakunnan diakonian asiakkaiden taloudellisen avustamisen tilanne on
muuttunut kuluneen vuoden aikana. Yhä useampi perhe kamppailee vuokrarästien ja
varojen riittämättömyyden kanssa. Syitä tähän kehitykseen on seurakunnan
diakoniatyön mukaan useita. Muun muassa vuokrien sekä polttoaineiden ja sähkön
hintojen kohoaminen on nostanut elinkustannuksia sosiaalietuuksia nopeammin.
Diakoniatyössä tämä näkyy välittömästi kasvavana avun tarpeena. Syyskuun 2011
alussa (7.9.2011) diakonian avustusmäärärahoista (50 000 €) on käytetty jo n. 43 660
€ (87 %). Taatakseen heikoimmassa taloudellisessa ja henkisessä tilanteessa olevien
nurmijärveläisten auttamisen, on seurakunnan lisättävä diakonia-avustuksiin
käytettäviä varoja.

Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto myöntää 10 000 euron lisämäärärahan diakonian
asiakkaiden avustamiseen.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Kirkkoneuvoston esitys:
Hyväksytään 10 000 euron lisämääräraha diakonian asiakkaiden avustamiseen.
Päätös:

Esityksen mukaan.
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Julistus- ja palvelutyön johtokunnan varajäsenen
vaalikelpoisuuden muutos ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

KN § 196 (kokous 11/2011)
Julistus- ja palvelutyön johtokunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden muutos ja siitä
aiheutuvat toimenpiteet
Julistus- ja palvelutyön johtokunnan jäsen Markku Tapion henkilökohtainen varajäsen
Anne Heikkinen on menettänyt vaalikelpoisuutensa menetettyään Nurmijärven
seurakunnan jäsenyyden muutettuaan toisen kunnan alueelle (vaalikelpoisuudesta KL:
7 luku 3 §). KJ: 7 luku 2 § 2 mom.: ”Jos muu kuin seurakuntavaaleilla valittu
luottamushenkilö kuolee tai menettää vaalikelpoisuutensa, kieltäytyy tai saa eron 1
momentissa mainitusta syystä, jonka hänet valinnut toimielin hyväksyy, on tämän
toimielimen viivytyksettä valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.”
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee
Julistus- ja palvelutyön johtokunnan jäsen Anne Heikkisen
luottamustoimen lakanneeksi sekä valitsee Julistus- ja
palvelutyönjohtokunnan jäsen Markku Tapiolle henkilökohtaisen
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2011–2014.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkovaltuusto merkitsee Julistus- ja palvelutyön johtokunnan jäsen
Anne Heikkisen luottamustoimen lakanneeksi sekä valitsee Julistus- ja
palvelutyönjohtokunnan jäsen Markku Tapiolle henkilökohtaisen
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2011–2014.
Päätös:

Kirkkovaltuusto merkitsi Julistus- ja palvelutyön johtokunnan jäsen
Anne Heikkisen luottamustoimen lakanneeksi sekä valitsi yksimielisesti
Julistus- ja palvelutyönjohtokunnan jäsen Markku Tapion
henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2011–
2014 Risto Hallamaan.
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Hautaushinnasto 1.1.2012 alkaen

KN § 202 (kokous 11/2011)
Hautaushinnasto
Nurmijärven seurakunnan hautaushinnasto 1.1.2012 alkaen (LIITE 8).
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa
liitteenä olevan hautaushinnaston 1.1.2012 alkaen Nurmijärven
seurakunnan hautaushinnastoksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Kirkkoneuvoston esitys:
Vahvistetaan liitteenä (LIITE 2) oleva hautaushinnasto 1.1.2012 alkaen Nurmijärven
seurakunnan hautaushinnastoksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

LIITE 2, Nurmijärven seurakunnan hautaushinnasto 1.1.2012 alkaen.
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Ilmoitusasioita
1. Kirkkoneuvoston ja –valtuuston kokousten pöytäkirjat löytyvät osoitteesta
www.nurmijarvenseurakunta.fi.
2. Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirjeet ja tiedotteet löytyvät
osoitteesta www.espoonhiippakunta.fi.
3. Kirkkohallituksen yleiskirjeet ja tiedotteet löytyvät osoitteesta sakasti.evl.fi.
4. Kirkkovaltuuston seuraava kokous on maanantaina 13.2.2012 klo 18.00
Klaukkalan kirkossa. Asialistalla on kirkolliskokousedustajien ja
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalit.
5. Kirkkoneuvoston kokousajat vuonna 2012:
•
ti 17.1.2012 klo 17.00
•
ti 28.2.2012 klo 17.00
•
ti 17.4.2012 klo 17.00
•
ti 15.5.2012 klo 17.00
•
ti 19.6.2012 klo 17.00
•
ti 28.8.2012 klo 17.00
•
ti 16.10.2012 klo 17.00
•
ti 20.11.2012 klo 17.00
6. Kirkkovaltuuston kokousajat vuonna 2012:
•
ma 13.2.2012 klo 18.00 (kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit)
•
ti 12.6.2012 klo 18.00
•
ti 9.10.2012 klo 18.00
•
ti 11.12.2012 klo 18.00
7. Yhteisvastuukeräysinfo: laitetaan Suurella sydämellä – sivustolle tieto siitä miten
voi tulla YV-keräykseen vapaaehtoiseksi.

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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Kokouksen päättäminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Virpi Korhonen päätti kokouksen klo 21.22.
Pöytäkirjaan liitetään valitusohjeet.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 20.12.2011–20.1.2012.
ma – to kello 9-16 ja pe kello 9-14

Virpi Korhonen
puheenjohtaja

Sami Ojala
kokouksen sihteeri

Markku Jalava
pöytäkirjan tarkastaja

Marjo Jaspa
pöytäkirjan tarkastaja

