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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:

Riihimäki Juha (Hemmo Saartoalan varajäsen)
Työntekijät:

Hyvärinen Tuomo (talousjohtaja)
Ojala Sami (kirkkovaltuuston sihteeri)
Tuhkanen Ari (kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.)
Tolvanen Birgit (tiedottaja)
Saloranta Hannu (piirikappalainen)
Saulamo Helena (johtava lapsityönohjaaja)
Kantola Arto (vs. johtava nuorisotyönohjaaja)
Haapalainen Johannes (rippikoulutyöstä vastaava pappi)
Halonen Eeva (lähetyssihteeri)
Sipola Leena (piirikappalainen)
Vuoriheimo Raimo (kiinteistöpäällikkö)
Luukkonen Anna-Liisa (taloussihteeri)

Schildt Markku (vpj.)
Sivula Marko
Tapaninen Päivi
Tapio Markku
Tikkaoja Tarja
Vainio Jari
Vesterinen Miikka
Viik Satu
Åfeldt Iida
Äikäs Liisa
Öhman Roni
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KV § 24 Kokouksen avaaminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Virpi Korhonen avaa kokouksen kello 19.10
Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KV § 25 Alkuhartaus
Kirkkoherra Ari Tuhkanen piti alkuhartauden.

KV § 26 Läsnäolevien toteaminen
Esitys:

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

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KV § 27 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 4. – 12.6.2012 välisen ajan.
Kokouskutsu on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille, kunkin ryhmän 1-3
varavaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille 4.6.2012. Kokouksen ajankohdasta ja
paikasta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille kirjeellä. Lisäksi kokouksesta on tiedotettu
Nurmijärven Uutiset – seurakuntatoimintaa palstalla ja seurakunnan kotisivuilla.
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KV § 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 §)
Aikaisemman käytännön mukaan pöytäkirjan tarkastajien valinnat määräytyvät
aakkosjärjestyksessä.
Esitys:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Armi Manninen ja Aulikki Markkanen;
sekä ääntenlaskijoiksi suhteellisen vaalin vaalilautakunnan jäsenet Pertti Harju, Marjo
Jaspa ja Erkki Rantanen.
Esitys hyväksyttiin.

KV § 29 Työjärjestys
Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Lisättiin ilmoitusasioihin seuraavat asiat:
• Liisa Äikäs: Terveiset hiippakuntavaltuuston kokouksesta.
• Markku Jalava: Terveiset kirkolliskokouksesta.
• Marko Sivula: tiedote Suviseuroista.
• Marjo Jaspa: Mennään messuun.
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Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011
Kirkkoneuvosto on käsitellyt vuoden 2011 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta kahteen
otteeseen.
KN § 54 (kokous 4/2012)
Tilinpäätös vuodelta 2011
Talouskasvu hidastuu Suomessa nopeasti. Joulukuun 2011 suhdanne-ennusteessa
arvioidaan suomen talouden kasvavan aikaisemmin arvioitua hitaammin, noin ½ %
vuonna 2012. Ennusteeseen sisältyy riskejä molempiin suuntiin, joskin negatiiviset
riskit hallitsevat näkymiä. Julkisen talouden alijäämän arvioidaan vuonna 2011
olleen 1 % ja valtiontalouden lähes 4 % suhteessa kokonaistuotantoon. Joulukuun
suhdanne-ennusteessa julkisen talouden alijäämän arvioidaan syvenevän 1,4 %
suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2012. Todetaan valtionvarainministeriön
budjettikatsauksessa 2012.
Vuoden 2011 osalta ei ole vielä tilastotietoa seurakuntien taloudesta, mutta suurta
parannusta tuskin taloustilanteessa on tapahtunut. Vuonna 2010 oli negatiivinen
vuosikate ja tilikauden tulos ongelma suurelle joukolle seurakuntia. Samalla kun
seurakuntalaisten lukumäärä on vähentynyt, on myös veronmaksukyky heikentynyt.
Vain suurimmat seurakuntataloudet ovat onnistuneet pitämään taloutensa
ylijäämäisenä.
Seurakuntamme taloustilanne on pysynyt hyvällä tasolla. Talousarvio toteutui
kokonaisuutena suunnitellusti. Verotulojen kasvu oli ennakoitua parempi ja paransi
seurakunnan rahoituksellista asemaa. Rahoitusvarallisuus/jäsen -tunnusluku parani
edellisestä vuodesta ja on nyt 53 euroa/jäsen (23 e). Vuosikate riitti hyvin kattamaan
poistot ja lainan hoitokulut.
Tilikauden tulos osoittaa 420 561,23 euron ylijäämää.
Tasekirja vuodelta 2011 liitteenä.
Tilintarkastajat suorittavat lopputarkastuksen 12.–13.4.2012 ja antavat erillisen
tilintarkastuskertomuksen, joka jaetaan kokouksessa.
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös,
johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma 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.
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Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston
on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kirkkovaltuustolle, jonka on
päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun
mennessä.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää vuoden 2011 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi sekä tilikauden
ylijäämän siirrettäväksi taseen edellisten tilikausien ylijäämätilille.
Kirkkoneuvosto esittää edelleen kirkkovaltuustolle, että se merkitsee
tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2011 tiedoksi, vahvistaa seurakunnan ja
hautainhoitorahaston tilinpäätökset vuodelta 2011, sekä päättää
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2011.
Talousjohtajan muutettu esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää vuoden 2011 tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi sekä tilikauden
ylijäämän siirrettäväksi taseen edellisten tilikausien ylijäämätilille.
Päätös:

Hyväksyttiin talousjohtajan muutettu päätösesitys.

-------KN § 68 (kokous 4/2012)
Tilintarkastuskertomus
”Tilintarkastajien on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta
taloussäännössä määrätyssä ajassa kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.
Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille
myöntää vastuuvapaus.
Jos tilintarkastajat havaitsevat, että seurakunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu
vastoin lakia tai kirkkovaltuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole
vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva
muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa kirkkovaltuustoon.
Tilintarkastajien kertomuksessa tehdystä muistutuksesta on kirkkoneuvoston
hankittava asianomaisen selitys sekä annettava se ja oma lausuntonsa
kirkkovaltuustolle. Tilinpäätös hyväksytään ja vastuuvapaudesta päätetään
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viimeistään varainhoitovuotta seuraavan vuoden kesäkuussa.” (KJ 15 luku 13 §)
Tilintarkastajat ovat tarkastaneet seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2011–31.12.2011 ja antaneet
tilintarkastuskertomuksessa lausuntonsa tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vastuuvapauden myöntämisestä. Tilintarkastuskertomus tuodaan kokoukseen.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tilintarkastajien KJ 15:13 mukaisesti
antaman tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja esittää edelleen
kirkkovaltuustolle sen tiedoksi merkitsemistä.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2011 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi sekä tilikauden ylijäämän siirrettäväksi taseen
edellisten tilikausien ylijäämätilille. Kirkkoneuvosto esittää edelleen
kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2011 tiedoksi,
vahvistaa seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätökset vuodelta 2011, sekä
päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2011.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Toimintakertomus hyväksyttiin seuraavin lisäyksin, huomautuksin ja korjauksin niin,
että jatkossa:
a) vapaaehtoistyö esitellään ja eritellään tarkemmin (esim. kirkkopiireittäin,
yhteisvastuukerääjät);
b) eri työalojen ja kirkkopiirien toimintakertomukset ovat yhdenmukaisempia;
c) sairaalasielunhoidon ulkopuolisilta ostetuista palveluista kerrotaan osana
toimintakertomusta
d) kaikkien kirkkopiirien jumalanpalvelusten kävijämäärät liitetään
toimintakertomukseen

Liitteet:

LIITE 1, tasekirja ja toimintakertomus vuodelta 2011.
LIITE 2, tilintarkastuskertomus vuodelta 2011.
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Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013-2015 toiminta- ja
taloussuunnitelman valmisteluohje
KN § 79 (kokous 5/2012)
Vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013-2015 toiminta- ja taloussuunnitelman
valmisteluohje
Seurakuntien toiminta ja taloussuunnittelujärjestelmä käsittää kolme vuotta kattavan
toiminta- ja taloussuunnitelman, sekä siihen sisältyvän talousarvion. Talousarviovuosi
on toiminta- taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi.
Kirkon taloushallinnon ohje talousarviokehysten valmistelusta 4.2: ”Talousarvion
kehykset perustuvat verotuloennusteeseen, tulevaisuuden näkymiin, toiminnan
määrään ja laadun muutoksiin, aikaisemmin tehtyihin strategisiin linjauksiin ja
toiminnallisiin tavoitteisiin. Lähtökohtina ovat myös kuluvan vuoden talousarvio sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma ja viimeksi valmistunut tilinpäätös. Kehykset
muodostat sen taloudellisen liikkumavaran, jonka puitteissa eri toimintayksiköiden ja
tehtäväalueiden tulee laatia omat talousarvio-, sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa. Kirkkoneuvosto päättää kehyksistä sekä muista annettavista ohjeista ja
perusteista eri osapuolten kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.”
Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa toimintayksikölle tai
tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen
määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite.
Nurmijärven kunta on vuodelle 2013 kunnan väestömäärän kasvuennusteeksi
arvioinut 1,5 %. Seurakunnan jäsenmäärä kasvanee myös hiukan, mutta seurakuntaan kuulumisprosentti todennäköisesti hiukan laskee.
Suomen Kuntaliitto on arvioinut kuntien verotulojen kasvuksi vuodelle 2013 noin 3,2
prosenttia. Seurakuntien verotulokertymät ovat yleensä noin 1,5-2 prosenttia kuntien
kertymiä alhaisemmat. Seurakuntien yhteisöveron jako-osuus on 2,15 % vuosina 2012
ja 2013. Jako-osuus laski vuodesta 2011, jolloin se oli 2,55 %. Tämä vaikuttaa
pienentävästi kertymiin.
Kunta on päätynyt ensi vuodelle kokonaisverotuloarviossa 4,8 %:n kasvuun
verrattaessa kuluvan vuoden arvioon. Seurakunnan kokonaisverotulojen kasvuksi
arvioidaan 2,5 %, kun huomioidaan mm. yhteisöveron jako-osuuden muutos, yritysten
tulosodotukset. sekä muutokset jäsen- määrässä.
Vuonna 2013 tulee voimaan uusi eläkerahastomaksu, joka on enintään 5 % viimeksi
toimitetun verotuksen kirkollisverosta. Todennäköisesti maksu kuitenkin vuonna 2013
on n. 1,5 %, jolloin meille muodostuu n. 120.000 euron lisäkustannus. Tämä
tarkoittaa sitä, että tämä uusi lisäkustannus syö suuren osan arvioidusta
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verotulokasvusta vuonna 2013.
Investointisuunnitelmassa on vuoden 2013 investointeihin varattu 612.000 euroa.
Suurimpina kohteina Klaukkalan seurakuntakeskuksen vanhojen ulkoseinien
uusiminen n. 300.000, Puontilan pappilan peruskorjaus 70.000.
Liitteenä arviot käyttötalouden henkilöstö- ja toimintamenoista, seurakuntatyön
toimintamenoista, sekä tulos- ja rahoituslaskelmat (LIITE 8).
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 –
2015 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen; ja antaa sen tiedoksi
työaloille ja kirkkovaltuustolle. Mikäli talousennusteet kesän aikana
voimakkaasti muuttuvat ja antavat aihetta suuntaan tai toiseen tehdä
korjauksia, antaa kirkkoneuvosto tästä uuden tarkennetun ohjeen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Käydyssä keskustelussa nostettiin esiin tarve käsitellä myös ensi
vuoden toiminnallisia tavoitteita ja yhteisiä painopisteitä. Päätettiin,
että kesäkuun kirkkoneuvoston kokouksessa otetaan seurakunnan
toiminnalliset tavoitteet ja yhteiset painopisteet käsiteltäväksi.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi vuoden 2013
talousarvion ja vuosien 2013-2015 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen.
Päätös:

Liitteet:

Esitys hyväksyttiin.

LIITE 3, arviot käyttötalouden henkilöstö- ja toimintamenoista, seurakuntatyön
toimintamenoista, sekä tulos- ja rahoituslaskelmat
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Eräiden luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuden muutokset ja
niistä aiheutuvat toimenpiteet

KN § 80 (kokous 5/2012)
Eräiden luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuden muutokset
Kirkkovaltuuston varajäsenet Tapio Laakso ja Jenni Hack ovat menettäneet
vaalikelpoisuuden muutettuaan Nurmijärven seurakunnan alueelta pois (KJ 7 luku, 2
§, 1 mom.).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee
Tapio Laakson ja Jenni Hackin luottamustoimet lakanneeksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Todettiin, että Tapio Laakson varajäsenpaikalle nousee Pekka
Suomalainen ja Jenni Hackin varajäsenpaikalle Heli Suorela.

Lisäksi kirkkovaltuuston varajäsen Tapio Laakso on myös julistus- ja palvelutyön
johtokunnan varajäsen (Erkki Rantasen henkilökohtainen varajäsen).
KJ 7:2, 2 mom. mukaan ”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.”
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Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Tapio Laakson ja Jenni
Hackin luottamustoimet lakanneeksi; sekä merkitsee tiedoksi, että Tapio Laakson
varajäsenpaikalle nousee Pekka Suomalainen ja Jenni Hackin varajäsenpaikalle Heli
Suorela.
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee jäljellä olevaksi
toimikaudeksi 2011-2014 julistus- ja palvelutyön johtokunnan jäsen Erkki Rantaselle
henkilökohtaisen varajäsenen Tapio Laakson luottamustoimien lakattua.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuusto valitsi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2011-2014 julistus- ja
palvelutyön johtokunnan jäsen Erkki Rantasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jerry
Latvan.
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KV § 33 Ilmoitusasioita
1. Kirkkovaltuuston seuraava kokous on ti 9.10.2012 klo 18.00 Vantaan
seurakuntayhtymän auditoriossa Tikkurilassa. Kokoukseen järjestetään
yhteiskuljetus. Kokouksen kyselytunnin aikana on mahdollisuus esittää
kysymyksiä mm. Nurmijärven, Keravan ja Vantaan seurakuntien yhteiseen ITaluekeskukseen ja sen toimintaan liittyen.
2. Kirkkovaltuutettu Liisa Äikäs toi terveisiä Espoon hiippakuntavaltuuston
kokouksesta. Hiippakuntafoorumi järjestetään 24.11.2012, aika ja paikka
täsmentyy myöhemmin.
3. Markku Jalava toi terveisiä kirkolliskokouksesta.
4. Marko Sivula kertoi Lopen Suviseuroista 29.6.-2.7.2012, jonne toivotti kaikki
tervetulleeksi. Nurmijärven rauhanyhdistys on yhtenä järjestävänä osapuolena.
5. Kirkkoherra esitteli Mennään messuun -seminaaria.

Esitys:
Päätös:

Merkitään tiedoksi.
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KV § 34 Kokouksen päättäminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Virpi Korhonen päätti kokouksen klo 20.45.
Pöytäkirjaan liitetään valitusohjeet.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 14.6.–14.7.2012.
ma – to kello 9-16 ja pe kello 9-14

Virpi Korhonen
puheenjohtaja

Sami Ojala
kokouksen sihteeri

Armi Manninen
pöytäkirjan tarkastaja

Aulikki Markkanen
pöytäkirjan tarkastaja

12.6.2012

