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

Kaasalainen Erkki
Korhonen Virpi (pj.)
Kuula Ina
Kuusilinna Erika
Manninen Armi
Markkanen Aulikki
Ojamäki Timo
Palokangas Sinikka
Pesonen Jeremi
Rantala Sirpa
Rantanen Erkki

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

Varajäsenet:
Aittakallio Minna (Marjo Jaspan varajäsen)
Haapalainen Esko (Jeremi Pesosen varajäsen, pykälät 10-15 varsinainen jäsen)
Heikkilä Anneli (Timo Ojamäen varajäsen)
Suomalainen Pekka (Armi Mannisen varajäsen)
Työntekijät:

Hyvärinen Tuomo (talousjohtaja)
Ojala Sami (kirkkovaltuuston sihteeri)
Tuhkanen Ari (kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.)
Haapalainen Johannes (rippikoulutyöstä vastaava pappi)
Halonen Eeva (lähetyssihteeri)
Kantola Arto (johtava nuorisotyönohjaaja)
Konttinen Tero (johtava diakoni)
Luukkonen Anna-Liisa (taloussihteeri)
Muukkonen Martti (piirikappalainen)
Pesu Marko (puistopäällikkö)
Ranta Satu (johtava kanttori)
Saloranta Hannu (piirikappalainen)
Saulamo Helena (johtava lapsityönohjaaja)
Sipola Leena (piirikappalainen)
Tolvanen Birgit (tiedottaja)
Vuoriheimo Raimo (kiinteistöpäällikkö)
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KV § 1

15.1.2013

Kokouksen avaaminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Virpi Korhonen avasi kokouksen kello 18.00.

KV § 2

Alkuhartaus
Kirkkoherra Ari Tuhkanen piti alkuhartauden.

KV § 3

Läsnäolevien toteaminen

Esitys:

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

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

KV § 4

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 20.12.2012 – 15.1.2013 välisen
ajan. Kokouskutsu on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille, kunkin ryhmän 1-3
varavaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille 20.12.2012. 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:

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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KV § 5

15.1.2013

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

Esitys:

Päätös:

KV § 6

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Erkki Rantanen ja Hemmo Saartoala; sekä
ääntenlaskijoiksi suhteellisen vaalin vaalilautakunnan jäsenet Pertti Harju, Marjo
Jaspa ja Erkki Rantanen.
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Rantanen ja Hemmo Saartoala; sekä
ääntenlaskijoiksi suhteellisen vaalin vaalilautakunnan jäsenet Pertti Harju ja Erkki
Rantanen sekä varajäsen Kristiina Alakärppä.

Työjärjestys

Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KV § 7
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Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
toimikaudelle 2013-2014

KN § 170 (kokous 11/2012)
Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta toimikaudelle
2013-2014
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ
8:2).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan
toimikautensa kolmannen vuoden (2013) ensimmäisessä kokouksessa
a)
b)

puheenjohtajan; ja
varapuheenjohtajan.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan
toimikautensa kolmannen vuoden (2013) ensimmäisessä kokouksessa
a)
b)
Päätös:

puheenjohtajan; ja
varapuheenjohtajan.

Kirkkovaltuusto valitsi vuosien 2013-2014
a)
puheenjohtajakseen Sirpa Rantalan;
b)
varapuheenjohtajakseen Markku Schildtin.
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KV § 8

15.1.2013

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaalin
toimittaminen

KN § 171 (kokous 11/2012)
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaalin toimittaminen
Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä
varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja
enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla on
henkilökohtaiset varajäsenet.
Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston
toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa (KL 10:2).
Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvostossa
on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi seitsemän (7) muuta henkilöä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se toimikautensa kolmannen
vuoden (2013) ensimmäisessä kokouksessa toimittaa
a)
b)
c)

kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin;
muiden seitsemän jäsenen vaalin; ja
valittujen jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se toimikautensa kolmannen vuoden
(2013) ensimmäisessä kokouksessa toimittaa
a)
b)
c)
Päätös:

kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaalin;
muiden seitsemän jäsenen vaalin; ja
valittujen jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalin.

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston
a)

varapuheenjohtajaksi Markku Jalava;

b)

jäseniksi
Sinikka Palokangas
Ina Kuula
Jyrki Lausvaara
Tuula Ariluoma
Miikka Vesterinen
Aulikki Markkanen
Yrjö Kivinen;

c)

sekä jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi
Minna Aittakallio (Markku Jalavan varajäsen)
Juha Riihimäki (Sinikka Palokankaan varajäsen)
Esko Haapalainen (Ina Kuulan varajäsen)
Erkki Kaasalainen (Jyrki Lausvaaran varajäsen)
Liisa Äikäs (Tuula Ariluoman varajäsen)
Tapio Järvinen (Miikka Vesterisen varajäsen)
Erkki Rantanen (Aulikki Markkasen varajäsen)
Marjo Jaspa (Yrjö Kivisen varajäsen).
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KV § 9

15.1.2013

Luottamushenkilön vaalikelpoisuuden muutos ja siitä
aiheutuvat toimenpiteet

KN § 156 (kokous 10/2012)
Eräiden luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuden muutokset ja niistä aiheutuvat
toimenpiteet
Kirkkovaltuuston jäsen Jeremi Pesonen on menettänyt vaalikelpoisuuden muutettuaan
Nurmijärven seurakunnan alueelta pois (KJ 7 luku, 2 §, 1 mom.). Seurakuntavaalien
tuloksen perusteella Pesosen tilalle kirkkovaltuustoon nousee Esko Haapalainen.
Jeremi Pesonen on myös Kasvatustyön johtokunnan jäsen.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Jeremi Pesosen
luottamustoimet lakanneeksi; sekä merkitsee tiedoksi, että Pesosen tilalle
kirkkovaltuustoon nousee Esko Haapalainen.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee
Kasvatustyön johtokuntaan uuden jäsenen Jeremi Pesosen tilalle.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Jeremi Pesosen
luottamustoimet lakanneeksi; sekä merkitsee tiedoksi, että Pesosen tilalle
kirkkovaltuustoon nousee Esko Haapalainen.
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kasvatustyön
johtokuntaan uuden jäsenen Jeremi Pesosen tilalle.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Kirkkovaltuusto valitsi Jeremi Pesosen tilalle Kasvatustyön
johtokuntaan Esko Haapalaisen.
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KV § 10 Vuoden 2013 talousarvio ja suunnitteluvuosien 2013-2015
toiminta- ja taloussuunnitelma
KN § 161 (kokous 10/2012)
Vuoden 2013 talousarvio ja suunnitteluvuosien 2013-2015 toiminta- ja
taloussuunnitelma
Talousarvion laatimista koskevat säännökset on Kirkkojärjestyksen 15 luvussa, jonka
mukaan seura- kunnalle on jokaista varainhoitovuotta varten viimeistään edellisen
vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi.
Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkko- valtuuston 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 rahoitusosa.
Tuloslaskelmasta

Tp 2011

Ta 2012

Muutos %

Ta 2013

Muutos %

648.930

662.930

2,2

661.450

-0,2

Toimintakulut
henkilöstökulut)
(hlöstökulut toimintakuluista)
(hlöstökulut k.verotuloista)

7.906.992
5.095.889
64,4 %
63,6 %

8.152.360
5.247.280
64,4 %
65,1 %

3,1
3,0

8.372.293
5.488.303
65,5 %
66,4 %

2,7
4,6

Toimintakate

7.258.061

7.489.430

3,2

7.710.843

3,0

(kirkollisverot)
(yhteisöverot)

8.002.975
739.753

8.060.000
558.000

0,7
-24,5

8.263.000
572.000

2,5
2,5

vuosikate

817.899

553.570

-32,3

416.757

-24,7

Tilikauden yli/alijäämä

226.731

-8.230

-103,6

-175.043

2026,9

Tp 2011

Ta 2012

Muutos %

Ta 2013

Muutos %

tulorahoitus

817.900

553.570

-32,3

416.757

-24,7

investoinnit

2.197.100

980.500

-55,4

1.818.500

85,5

pitkäaik. lainojen vähennys

172.400

172.400

0

172.400

0

kassavarojen muutos

368.500

-599.300

-262,6

-574.100

-4,2

2.653.000

2.053.700

-22,6

1.479.600

-27,9

toimintatuotot

Rahoituslaskelmasta

toimintapääoma

Toimintatuotot ehdotuksessa kuluvan vuoden tasoa. Kuitenkin toimintakuluissa kasvua
2,7 %, joka pääosin muodostuu henkilöstömenojen kasvusta. Henkilöstökulut ovat
toimintakuluista 65,5 % ja kirkollisverotuloista 66,4 %. Henkilöstökulut ovat
kasvaneet suhteessa toimintakuluihin ja kirkollis-verotuloihin.
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Kirkollisverojen kasvuarvio vuodelle 2013 on varsin optimistinen huomioiden
poikkeuksellisen epävarma yleinen taloustilanne. Veroprosentti vuodelle 2013 on
edelleen 1,5. Vuosikate ei riitä kattamaan poistoja, eikä lainanlyhennyksiä.
Nurmijärven seurakunta on viime vuosina investoinut voimakkaasti ja nyt Rajamäen
investointihanke aikaistui suunnitellusta ajankohdasta ja aiheuttaa paineita
toimintapääoman keräämiselle.
Osana ensi vuoden investointien rahoitusta on suunniteltu kirkonkylän kaava-alueelta
kaavoitetun tonttialueen myyntiä ja mahdollisesti vielä osarahoituksena käytetään
pankkilainaa. Klaukkalan kirkkohankkeesta johtuvaa lainaa on vielä jäljellä n.
950.000 euroa. Tilikauden alijäämän muodostumiseen vaikuttaa olennaisesti vuoden
2013 alusta voimaan tuleva uusi eläkemaksu, jonka vaikutus meillä on n. 120.000
euroa.
Taloudessa viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että tilanne taloudessa on
kehittynyt vakavampaan suuntaan, joten voidaan olettaa euroalueen ongelmien
jatkuvan. Suomen talouskasvu on heikkenemässä todennäköisesti pysyvästi, kun
työikäinen väestö on alkanut vähentyä. Kirkkohallituksen esitys
seurakuntarakenteiden kehittämiseksi liikahti eteenpäin kirkolliskokouksen kuluvan
vuoden syysistuntokäsittelyssä. Esitys vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien 2013 –
2015 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on liitteenä (LIITE 8).
Seurakuntamme talouden tulevaisuuden näkymät sisältävät haasteita. Käyttötalouden
tasapainotustoimien on tällä suunnittelukaudella käynnistyttävä nopealla aikataululla
ja niiden on saavutettava näkyviä tuloksia. Taloustoimisto on esittänyt työaloille
huolensa alijäämäisestä talousarvioesityksestä ja toivonut työaloilta ehdotuksia
tilanteen korjaamiseksi, kuitenkaan niitä
saamatta.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää käsitellä talousarvioesityksen ja tehdä suunnitelman, miten
talousarviovuoden 2013 alijäämä katetaan suunnitelmakauden aikana. Lisäksi
kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ehdotuksen vuoden
2013 talousarvioksi ja vuosien 2013-2015 talous- ja toimintasuunnitelmaksi.
Talousjohtajan muutettu päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää palauttaa vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013-2015
talous- ja toimintasuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi niin, että asia tulee
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi 18.12.2012.
Päätös:

Hyväksyttiin talousjohtajan muutettu päätösesitys.
Lisäksi kirkkoneuvosto edellyttää, että tulevassa uudelleen
valmistelussa pitää päästä siihen, että esittelytekstissä esitelty alijäämä
vähintään puolittuu. Jokaisen työalan on kyettävä supistamaan omista
budjeteistaan.
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KN § 177 (kokous 11/2012)
Vuoden 2013 talousarvio ja suunnitteluvuosien 2013-2015 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 rahoitusosa.
Tuloslaskelmasta

Tp 2011

Ta 2012

Muutos %

Ta 2013

Muutos %

648.930

662.930

2,2

687.750

3,7

Toimintakulut
henkilöstökulut)
(hlöstökulut toimintakuluista)
(hlöstökulut k.verotuloista)

7.906.992
5.095.889
64,4 %
63,6 %

8.152.360
5.247.280
64,4 %
65,1 %

3,1
3,0

8.262.733
5.421.963
65,6 %
65,6 %

1,4
3,3

Toimintakate

7.258.061

7.489.430

3,2

7.574.983

1,1

(kirkollisverot)
(yhteisöverot)

8.002.975
739.753

8.060.000
558.000

0,7
-24,5

8.263.000
572.000

2,5
2,5

vuosikate

817.899

553.570

-32,3

552.617

-0,2

Tilikauden yli/alijäämä

226.731

-8.230

-103,6

-39.183

376,1

Tp 2011

Ta 2012

Muutos %

Ta 2013

Muutos %

tulorahoitus

817.900

553.570

-32,3

552.617

-0,2

investoinnit

2.197.100

980.500

-55,4

1.818.500

85,5

pitkäaik. lainojen vähennys

172.400

172.400

0

172.400

0

kassavarojen muutos

368.500

-599.300

-262,6

-438.300

26,8

2.653.000

2.053.700

-22,6

1.615.400

-21,3

toimintatuotot

Rahoituslaskelmasta

toimintapääoma

Toimintatuotot korjatussa ehdotuksessa kasvaneet merkittävästi hintojen tarkistuksista
johtuen. Toimintakulujen kasvu saatiin supistumaan 1,4 prosenttiin ja joka pääosin
muodostuu henkilöstömenojen kasvusta. Henkilöstökulut ovat toimintakuluista 65,6 %
ja kirkollisverotuloista saman verran. Henkilöstökulut ovat kasvaneet suhteessa
toimintakuluihin ja kirkollisverotuloihin. Kirkollisverojen kasvuarvio vuodelle 2013
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on varsin optimistinen huomioiden poikkeuksellisen epä- varma yleinen taloustilanne.
Veroprosentti vuodelle 2013 on edelleen 1,5. Vuosikate ei riitä kattamaan poistoja,
eikä lainanlyhennyksiä. Nurmijärven seurakunta on viime vuosina investoinut
voimakkaasti ja nyt Rajamäen investointihanke aikaistui suunnitellusta ajankohdasta
ja aiheuttaa paineita toimintapääoman keräämiselle.
Osana ensi vuoden investointien rahoitusta on suunniteltu kirkonkylän kaava-alueelta
kaavoitetun tonttialueen myyntiä ja mahdollisesti vielä osarahoituksena käytetään
pankkilainaa. Klaukkalan kirkkohankkeesta johtuvaa lainaa on vielä jäljellä n.
950.000 euroa. Tilikauden alijäämän muodostumiseen vaikuttaa olennaisesti vuoden
2013 alusta voimaan tuleva uusi eläkemaksu, jonka vaikutus meillä on n. 100.000
euroa.
Taloudessa viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että tilanne taloudessa on
kehittynyt vakavampaan suuntaan, joten voidaan olettaa euroalueen ongelmien
jatkuvan. Suomen talouskasvu on heikkenemässä todennäköisesti pysyvästi, kun
työikäinen väestö on alkanut vähentyä. Kirkkohallituksen esitys
seurakuntarakenteiden kehittämiseksi liikahti eteenpäin kirkolliskokouksen kuluvan
vuoden syysistuntokäsittelyssä ja näin varmistui ”Uusi seurakuntayhtymä 2015”
-mallin jatkokehittely.
Esitys vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien 2013 – 2015 toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi on liitteenä. Seurakuntamme talouden tulevaisuuden näkymät
sisältävät haasteita. Käyttötalouden tasapainotustoimien on käynnistyttävä nopealla
aikataululla ja niiden on saavutettava näkyviä tuloksia.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto käsittelee talousarvioesityksen ja tekee suunnitelman, miten
talousarviovuoden 2013 alijäämä katetaan suunnitelmakauden aikana.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ehdotuksen vuoden 2013
talousarvioksi ja vuosien 2013-2015 talous- ja toimintasuunnitelmaksi.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
ehdotuksen vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien 2013-2015 talousja toimintasuunnitelmaksi; ja että vuoden 2013 alijäämä katetaan
edellisten vuosien ylijäämällä.
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Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy ehdotuksen vuoden 2013
talousarvioksi ja vuosien 2013-2015 talous- ja toimintasuunnitelmaksi; ja että vuoden
2013 alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 1, vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2013-2015 toiminta- ja
taloussuunnitelma.

14/26
KIRKKOVALTUUSTO
PÖYTÄKIRJA 1/2013

15.1.2013

KV § 11 Suositussopimus pappien ja kanttorien toimituspalkkioista

KN § 180 (kokous 11/2012)
Suositussopimus pappien ja kanttorien toimistuspalkkioista
Uudesta toimituspalkkiosuosituksesta papeille ja kanttoreille on sovittu
Kirkontyömarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n
sekä Kirkon alat ry:n kesken. Suositussopimus on voimassa 1.11.2012–31.3.2014.
Seurakunnassa suositussopimus tulee voimaan kirkkovaltuuston päätöksellä.
Sopijaosapuolet ovat määritelleet sopimuksessa palkkiot toimituksiin ja tehtäviin,
joita on seurakunnissa vakiintuneesti hoidettu toimituspalkkioperusteisesti.
Seurakunta voi tämän suositussopimuksen hyväksymisen yhteydessä vahvistaa
palkkion myös sellaista toimitusta tai tehtävää varten, jota ei ole
suositussopimuksessa mainittu mutta, jota on seurakunnassa totuttu
toimituspalkkioperusteisesti hoitamaan.
Uusi suositussopimus sisältää sekä rakenteellisia että sisällöllisiä muutoksia.
Toimituspalkkiotaksojen tasoa on myös tarkistettu.
Sopimuksen soveltamisen perusperiaatteet ovat entiset
Sopimusta sovelletaan ja toimituspalkkiota maksetaan (2 §:n 1 mom.),
• kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin tehtävien hoitamisen seurakunnan
ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta
tai tehtävää suorittamasta ja
• kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta
toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa.
Tätä soveltamisen perusperiaatetta ei ole muutettu nykyisestä. Ennallaan on myös
periaate siitä, ettei toimituspalkkiota voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle
(2 §:n 2 mom.).
Keskeisimmät uudistukset
Uuden suositussopimuksen sisältämä toimitusten ja tehtävien hinnoittelu on
kaksiosainen (3 § sekä liitteet 1 ja 2). Se kumpaa liitteistä sovelletaan, määräytyy
toimituksen suorittajan mahdollisen voimassaolevan palvelussuhteen perusteella.
Peruslähtökohtana on, että oman seurakunnan henkilöstölle toimituspalkkiota ei
makseta.
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Suositussopimuksen liitettä 1 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla on
voimassaoleva palvelussuhde johonkin muuhun kirkkotyönantajaan (seurakunta,
seurakuntayhtymä, tuomiokapituli ja Kirkkohallitus) kuin siihen, joka on toimitusta
tai tehtävää pyytänyt suorittamaan. Liitteen 1 mukaisen toimituspalkkion maksamisen
edellytyksenä on, että viranhaltija suorittaa sovitun toimituksen tai tehtävän
vapaapäivänään. Lisäksi edellytetään, että viranhaltijalla on oman esimiehensä lupa
toimituksen tai tehtävän suorittamiseen.
Suositussopimuksen liitettä 2 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla ei ole
voimassaolevaa palvelussuhdetta kirkkotyönantajaan. Heitä ovat esim. eläkeläiset tai
koululaitoksen palveluksessa olevat henkilöt.
Liitteen 1 toimitusten hinnoittelussa on otettu huomioon se, että kirkkotyönantajan
palveluksessa oleva toimituksen suorittaja voi valmistautua toimitukseen tai tehtävään
työpäivänään. Sen taksat ovat matalampia kuin liitteen 2 taksat. Liitteet sisältävät
samat toimitukset ja tehtävät. Liitteen 2 taksa ei kuitenkaan sisällä vuorokautista
palkkiokattoa. Liitteen 1 palkkiot ovat 2-16 euroa ja liitteen 2 palkkiot 12-70 euroa
korkeampia kuin nykyisen toimituspalkkiotaksan palkkioiden euromäärät.
Liitteiden palkkiohinnoitteluun sisältyvien toimituksien ja tehtävien listaa on
ajanmukaistettu. Palkkiohinnoitteluun ei enää sisälly taksaa sunnuntain ja kirkollisen
juhlapäivän pääjumalanpalveluksesta eikä päivystämisestä virastossa tai muusta
virastotyötehtävästä. Jumalanpalvelusta koskeva hinnoittelun kohta on rakennettu
erilaisten jumalanpalveluskaavojen (messu eli ehtoollisjumalanpalvelus, perhemessu,
sanajumalanpalvelus, perhejumalanpalvelus ja viikkomessu) mukaisesti ottaen
huomioon mm. niiden vaatima työmäärää ja työn vaativuus. Korkeimmin on
hinnoiteltu messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu. Muut eli
sanajumalanpalvelus, perhejumalanpalvelus ja viikkomessu muodostavat taksan
”Muu jumalanpalvelus”. Papin Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu –
taksassa on otettu lisäksi huomioon toimitukseen osallistuvien pappien määrä ja
heidän keskinäinen voimassaolevaan toimitusten kirjaan perustuva työnjakonsa.
Muuta sopimuksesta
Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan pappisvirkaan
vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään ns. muuta
piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan. Seurakunta
voi vahvistaa sopimuksen palkkioita alemmat taksat sellaisia toimituksen suorittajia
varten, joilta sopimuksen tarkoittama kelpoisuus puuttuu.
Suositussopimus toimituspalkkioista liitteineen on tämän esityksen liitteenä (LIITE 3).
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Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
suositussopimuksen pappien ja kanttorien toimituspalkkioista. Suositussopimus on
voimassa 1.11.2012–31.3.2014.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä (LIITE 2)
olevan suositussopimuksen pappien ja kanttorien toimituspalkkioista.
Suositussopimus on voimassa 1.11.2012–31.3.2014.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 2, suositussopimus pappien ja kanttorien toimituspalkkioista.
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KV § 12 Hautatoimen maksujen tarkistaminen vuodelle 2013

KN § 188 (kokous 11/2012)
Hautojen lunastushintojen ja hautaamiseen liittyvien toimenpidemaksujen sekä
hautojen hoitohintojen tarkistaminen vuodelle 2013
-----------------------------------------------------------Kiinteistöpalvelun johtokunta 3.12.2012 (Kokous 7/2012, § 82)
Hallituksen esityksessä eduskunnalle (He137/2012 vp) laiksi kirkkolain muuttamisesta
esitetään, että seurakuntien on hautausmaksuista päättäessä otettava huomioon
seurakunnalle hautaustoimelle aiheutuvat todelliset kustannukset.
Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto päättää hautojen lunastusmaksuista. Muista
hautauksiin liittyvistä maksuista päättää kirkkoneuvosto.
Hautauskulut olivat valtakunnallisesti vuonna 2011 keskimäärin 2630 euroa vainajaa
kohden, josta omaiset maksoivat keskimäärin 354 €. Koko maassa haudattiin silloin
noin 50.000 vainajaa ev.lut. kirkon seurakuntien hautausmaille. Tuhkahautausten
määrä on koko maan tasolla 42,7% Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti
seurakunnan tulisi pyrkiä kattamaan 20-25% hautauksen bruttomenoista kerättävien
taksojen muodossa. Vuonna 2011 koko maan osalta tuottojen osuus oli 13,8% ja
Nurmijärvellä 2,9%. Vertailtaessa lähikuntiin Nurmijärven toimintatuotot ovat
merkittävän alhaiset: Espoo 11,1%, Helsinki 14,7%, Hyvinkää 25,9%, Järvenpää
10,1%, Riihimäki 14,3%, Tuusula 6,4%, Vihti 11,1%. Nurmijärvi sijoittuu
tilinpäätöstietojen vertailussa hautausmaan toimintatuottoja keränneistä
seurakunnista koko maassa sijalle 9 (liite 1).
Suurin osa koko maan hautaustoimen kuluista tullaan jatkossakin kattamaan
yhteisöverojärjestelmällä kuten tähänkin asti. Laajempana valtakunnallisena
kehitystavoitteena on, että kirkollisverotuottoja ei tarvitsisi käyttää hautausmaiden
ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin. Aihetta koskevassa ohjeistuksessa
tuodaan esille myös, että hautatoimen maksuissa on varsin suureksi katsottavaa
porrastusta paikkakuntalaisten ja ulkopaikkakuntalaisten välillä ja että tätä
haluttaisiin supistettavan. Nyt esitettävällä hautaustoimen hinnastojen muutoksella on
tarkoitus jatkaa etenemistä suositeltuun suuntaan. Nurmijärven seurakunnan hautojen
lunastushinnoissa ja hautaamiseen liittyvissä toimenpidemaksuissa on havaittavissa
tällä hetkellä varsin selvästi, etteivät ne kata toiminnasta aiheutuvia menoja
suositellulla tavalla, eivätkä vahvistetut taksat vastaa rakenteellisesti hautaustoimen
kulujen muodostumista. Kirkkohallituksen esimerkkilaskelmassa vuodelta 2004
esitetään haudan avaamisen, peittämisen ja peruskunnostamisen maksuksi 350 euroa.
Nurmijärvellä vastaava hinta kahdeksan vuotta myöhemmin, eli vuonna 2012 on
paikkakuntalaiselle 150 € ja ulkopaikkakuntalaiselle 200 €.
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Vuonna 2011 Nurmijärvellä haudattiin yhteensä 200 vainajaa, joista 121 oli
arkkuhautauksia. Näistä uusiin arkkuhautoihin tehtiin 38 kpl. Uurnia haudattiin
yhteensä 79 kappaletta, joka on 39,5 % kaikista hautauksista. Voimassaoleva
hautaustoimen hinnasto, joka sisältää hautapaikan lunastuksesta ja hautauksesta
suoritettavat maksut on tarkistettu viimeksi kirkkovaltuuston kokouksessa 13.12.2011
ja se on ollut voimassa 1.1.2012 lukien.
Hautaustoimilain 6§ mukaan evankelis-luterilainen seurakunta voi periä maksuja
hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta.
Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kulujen suuruiset.
Samoin maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla
haudatuksi seurakunnan hautausmaalle. Hinnoista voidaan myöntää
maksuvapautusta joko kokonaan tai osittain jos vainaja on ollut rintamaveteraani, tai
siihen rinnastettavasta syystä. Myös puolisolle voidaan myöntää maksuvapautusta.
Oikeus hautaukseen muodostuu kotikuntalain (201/1994) perusteella. Jos vainajalla
ei ollut kuollessaan kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa, on velvollisuus
hautapaikan osoittamiseen sillä seurakunnalla, jonka alueella vainaja kuollessaan
asui, samoin myös kuolinhetkellään ulkomailla asuneelle, jonka viimeinen kotikunta
ennen muuttoa oli seurakunnan alueella.
Hautaustoimilaissa edellytetään, että hautaukseen oikeutetuille maksujen täytyy olla
samansuuruiset. Maksut voivat niiden kohdalla, joilla ei ole lakiin perustuvaa
oikeutta, olla myös erisuuruiset. Kuitenkaan maksut eivät saa olla palvelujen
tuottamisesta aiheutuvia kuluja suuremmat. Hautaamiseen liittyviä maksuja on
tarkastettu tässä esityksessä sekä kustannusrakenteellisesti että yleisestä kustannusten
noususta johtuen. Elinkustannusindeksi on noussut syyskuusta 2011 kuluvan vuoden
vastaavaan aikaan 2,7%. Hintoja nosti edellisestä vuodesta mm. energian
kallistuminen ja työvoimakustannusten nousu. Kirkkohallituksen ohjeessa 28/2005
todetaan, että hautaamiseen liittyvät palvelut voivat olla lähellä
omakustannushinnoittelua.
Kokonaan uutena esityksenä hinnastossa on haudan peruskunnostuksesta aiheutuva
kustannus, jota tämänhetkisessä hinnastossa ei ole. Työkustannus kohdentuisi nykyistä
selkeämmin sen aiheuttaneeseen hautaustapahtumaan, vaikka työ ajallisesti tapahtuu
jopa puoli vuotta hautauksen jälkeen. Haudan avaamiseen ja peittämiseen jo
aiemminkin sisältynyt maksuosuus sisältää vain välittömät alueen siistimistyöt
peittämisen jälkeen. Samoin uutena maksuna on palkkialueilta perittävä muistomerkin
aluspalkin maksu. Seurakunnan toimesta on jo vuosien ajan rakennutettu uusiin
arkku- ja uurnahautakortteleihin pysyvien hautamuistomerkkien pystyttämistä varten
betoninen aluspalkki. Tarkoituksena on ollut yhtenäistää hautausmaan ilmettä sekä
ennen kaikkea varmistaa muistomerkkikiviin liittyviä turvallisuusseikkoja.
Betonipalkille asennettuna kivet eivät kallistu, eivätkä muodosta riskiä hautausmaan
hoitotyöntekijöille eikä hautausmaalla vieraileville omaisille. Omaisten hankkimien
muistomerkin aluskivien hinta vaihtelee 180-600 €/m + asennustyö. Lisäksi
hinnastoon on lisätty lähinnä käytännön tilanteisiin liittyvien epäselvyyksien
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vähentämiseksi muutamia hintoja, kuten maksu vainajan säilytyksestä ja hautakiven
siirtämisestä kaivuutyön tieltä pois.
Hinnastoon on lisätty erityistyö, jonka hinnaksi on määritetty 121 €/h (sis. alv 24%).
Erityistyö voi liittyä hautaan tai hautamuistomerkkiin. Erityistyöstä sovitaan, mikäli
hautausmaan resurssit ja työtilanne sallivat, suoraan puistopäällikön tai
puistopuutarhurin kanssa.
Maksuttomana palveluna ev.lut seurakunnan jäsenille säilyy siunauskappelin käyttö.
Aiempaan hinnastoon verrattuna kahta maksua on alennettu tässä esityksessä:
uurnahautapaikkaa muistolehtoon sekä uurnahaudan avaamisesta ja peittämisestä
perittävää maksua ulkopaikkakuntalaiselta.
Puistopäällikön esitys:
Puistopäällikkö esittää, että kiinteistöpalvelun johtokunnassa:
1) keskustellaan esityksestä saattaa asia kirkkovaltuuston päätettäväksi:
Maksuista
1. hautapaikan lunastamiseksi 35 vuodeksi arkku- tai uurnahautaukseen
2. sekä vastaavasta maksusta muistolehtoon
3. haudan vapaaehtoisesta hallinta-ajan jatkamisesta
2) keskustellaan esityksestä saattaa asia kirkkoneuvoston päätettäväksi
Maksuista
1.
2.
3.
4.
5.
Päätös:

arkkuhaudan avaamiseksi, peittämiseksi ja alkukunnostamiseksi
arkkuhaudan peruskunnostamiseksi hautaamisen jälkeen
uurnahaudan avaamiseksi, peittämiseksi sekä kunnostamiseksi
arkku- ja uurnahautauksen muista maksuista
kappelin käytöstä

Esityksen mukaisesti.
------------------------------------------------------------
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Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
hinnaston mukaisesti maksuista
•
•
•

hautapaikan lunastamiseksi 35 vuodeksi arkku- tai uurnahautaukseen
sekä vastaavasta maksusta muistolehtoon
haudan vapaaehtoisesta hallinta-ajan jatkamisesta.

Lisäksi kirkkoneuvosto päättää liitteenä olevan hinnaston mukaisesti maksuista
• arkkuhaudan avaamiseksi, peittämiseksi ja alkukunnostamiseksi
• arkkuhaudan peruskunnostamiseksi hautaamisen jälkeen
• uurnahaudan avaamiseksi, peittämiseksi sekä kunnostamiseksi
• arkku- ja uurnahautauksen muista maksuista
• kappelin käytöstä.
Päätös:

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan
hinnaston mukaisesti maksuista
•
•
•

Päätös:

Liitteet:

Esitys hyväksyttiin.

hautapaikan lunastamiseksi 35 vuodeksi arkku- tai uurnahautaukseen
sekä vastaavasta maksusta muistolehtoon
haudan vapaaehtoisesta hallinta-ajan jatkamisesta.

Esitys hyväksyttiin.

LIITE 3, hautatoimen maksuhinnastot 2013.
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KV § 13 Nurmijärven seurakunnan kiinteistösuunnitelma 2012-2016
KN § 172 (kokous 11/2012)
Nurmijärven seurakunnan kiinteistösuunnitelma 2012-2016
Nurmijärven seurakunnan kiinteistöpalvelun johtokunta on osaltaan laatinut ja
hyväksynyt seurakunnalle kiinteistösuunnitelman vuosille 2012-2016. Johtokunta
päätti 17.10.2011, että se laatii seurakunnan kiinteistösuunnitelman helmikuun 2012
loppuun mennessä. Kiinteistösuunnitelma on osa seurakunnassa käynnistettävää
tulevaisuussuunnittelua.
Nurmijärven seurakunnan kiinteistösuunnitelman ensisijaisena tavoitteena on
seurakuntatyön toiminnan edellytysten luominen ja tukipalvelujen tuottaminen
järkevästi niin toiminnallisuus kuin taloudellisuuskin huomioiden.
Kiinteistösuunnitelmaa laadittaessa lähtökohtana on ollut Nurmijärven seurakunnan
voimassaoleva strategia. Seurakunnan tilojen tulee olla toiminnan luonteeseen
soveltuvia ja sijainniltaan tarkoituksenmukaisia. Lisäksi on huomioitava
yhdyskuntarakenteen, seurakunnan kehityksen ja ajallisen tarpeen tuomat muutokset.
Kiinteistöjen omistaminen ei saa olla itsetarkoitus, mutta tämän sukupolven
velvollisuus on säilyttää ja ylläpitää menneitten sukupolvien perintöä edelleen
tuleville sukupolville.
Kiinteistösuunnitelmassa tarkastellaan kiinteistöjen ja toimitilojen omistamisen
tarpeellisuutta toiminnan kannalta ja uusia tiloja tarvittaessa selvitetään aina
vuokraamismahdollisuus. Kiinteistöjen käyttöasteen nostamista ja tilojen
yhteiskäyttöä esimerkiksi kunnan tai muiden yhteistyötahojen kanssa selvitetään.
Seurakunnan tavoitteena on luopua hallitusti tarpeettomista kiinteistöistä. Talouden
realiteetit vaativat tätä. Tiloihin sidotun pääoman ja käyttökustannusten tulee olla
tasapainossa käytettävien resurssien kanssa.
Kiinteistösuunnitelma luo pohjan pitkän aikavälin kiinteistösuunnittelulle,
kiinteistöjen kunnossapidolle, perusparannus- ja uusinvestoinneille, toiminnan
kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luopumiselle sekä kiinteistösijoittamiselle.
Kiinteistöselvityksen tavoitteena on, että eri työmuodoille ja niiden käyttäjille voidaan
osoittaa toimitilat, joiden käyttö on tehokasta ja tarkoituksenmukaista.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
liitteenä olevan Kiinteistösuunnitelma 2012-2016 -asiakirjan
Nurmijärven seurakunnan kiinteistösuunnitelmaksi vuosille 2012-2016.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä (LIITE 4) olevan
Kiinteistösuunnitelma 2012-2016 -asiakirjan Nurmijärven seurakunnan
kiinteistösuunnitelmaksi vuosille 2012-2016.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 4, Nurmijärven seurakunnan kiinteistösuunnitelma 2012-2016.
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KV § 14 Rajamäen seurakuntatilojen hankinta
KN § 148 (kokous 9/2012)
Rajamäen seurakuntatilahanke
--------------------------------------------------------------------------------------Kiinteistöpalvelun johtokunta 5/2012 § 54
Investointisuunnitelmassa on vuosille 2015 – 2016 suunniteltu Rajamäen
seurakunnallisten tilojen laajentaminen, jonka kustannusarvio 3 miljoonaa euroa.
Nyt on käyty neuvotteluja Rakennus Oy Hartelan kanssa seurakunnallisten
tilojen saamiseksi Rajamäen keskustaan heidän kerrostalohankkeen yhteyteen.
Yhteistyöhön on päädytty syystä, että nykyisen suojellun Rajamäen kirkon tilojen
laajentaminen on vaikeaa. Pelkästään omien seurakunnallisten tilojen rakentaminen
on kalliimpaa. Jos taloudellinen tilanne myöhemmin vaatii, on huoneisto-osakkeiden
myyminen helpompaa, kuin kirkon yhteydessä olevien tilojen. Hartelan kanssa on
neuvoteltu seurakunnallisten tilojen sijoittamisesta alakerran liikehuoneistoon, josta
heidän arkkitehtinsä laatima alustava luonnospiirros, sekä julkisivukuvat liitteenä.
Työalojen ja hallinnon kanssa käydään tarkemmin huonetilaohjelma luonnoksen
pohjalta.
Karkea kustannusarvio esitetään kokouksessa. LIITE 2
Kiinteistöpäällikön esitys: Kiinteistöpalvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle
hankkeen aikaistamista ja määrärahan varaamista vuoden 2013 investointisuunnitelmaan ja hankkeen toteuttamista yhteistyössä Rakennus Oy Hartelan kanssa
suunnitellulla tavalla.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin ja kustannusarvioksi kerrottiin 2 miljoonaa euroa.

--------------------------------------------------------------------------------------Talousjohtaja esittelee hanketta tarkemmin kokouksessa.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä Rajamäen seurakuntatilahankkeen alustavat
suunnitelmat tiedoksi; edelleen kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta lähtee
Rajamäen seurakuntatilahankkeeseen mukaan kiinteistöpalvelun johtokunnan
suunnitelmien mukaisella tavalla.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KN § 189 (kokous 11/2012)
Rajamäen seurakuntatilojen hankinta
Kirkkoneuvosto teki kokouksessaan 16.10.2012 (KN 9/2012, § 148)
periaatepäätöksen, että seurakunta lähtee mukaan Rajamäen
seurakuntatilahankkeeseen Rakennus Oy Hartelan kanssa. Tämän päätöksen
jälkeen Kiinteistöpalvelun johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 3.12.2012
(Kokous 7/2012, § 79), jossa tarkennettiin seurakuntatilahankkeen suunnitelmia.
Suunnitelmien ja Rakennus Oy Hartelan kanssa käytyjen neuvottelujen
pohjalta, on Rakennus Oy Hartela jättänyt seuraavan tarjouksen:
Rakennus Oy Hartelan tarjous:
Liiketila 1 240 350
Liiketila 2 126 000
Liiketila 3 128 000
Liiketila lisä 74,5 m2x1900 141 550 (sisältää keittiön laajentamisen
sähköpääkeskukseen)
Lisä- ja muutostyöt 164 000
Muutossuunnittelu 12 500
alv 23 % edellisiin 40 595
Liiketilat yhteensä 840 645
Asunto A1 237 150
Asunto A2 173 250
Lisä- ja muutostyöt - 5 000
alv 23 % edelliseen - 1 150
Asunnot yhteensä 404 250
Kaikki yhteensä 1 257 245
Kauppasumma yhteensä 1 257 245 euroa
Rajamäen seurakuntatilahanketta varten on varattu investointisuunnitelmaan 2
miljoonan euron määräraha vuosille 2013-2014. Mikäli seurakunta päättää hankkia
seurakuntatilat Rajamäeltä As Oy Patruunantie 1:stä, valmistuu hanke alustavien
suunnitelmien mukaan keväällä 2014.
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Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta hankkii seurakuntatilat
Rajamäeltä As Oy Patruunantie 1:stä esittelytekstissä esitetyn mukaisesti.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Esitys:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta hankkii seurakuntatilat
Rajamäeltä As Oy Patruunantie 1:stä esittelytekstissä esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Hyväksyttiin yksimielisesti Markku Schildtin tekemä, Jari Vainion ja Markku Tapion
kannattama, ponsiesitys, että tutkitaan Lumpperin ja Puontilan alueen
tonttivarantojen mahdollista myyntiä osasuorituksena Rakennus Oy Hartelalle
käypään hintaan.

Liitteet:

LIITE 5, Rajamäen seurakuntatilan tarjous, pohjakuvat ja julkisivukuva.
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KV § 15 Kokouksen päättäminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.
Pöytäkirjaan liitetään valitusohjeet.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 17.1.–17.2.2013.
ma – to kello 9-16 ja pe kello 9-14.

Virpi Korhonen
puheenjohtaja pykälät 1-7

Sirpa Rantala
puheenjohtaja pykälät 8-15

Sami Ojala
kokouksen sihteeri

Erkki Rantanen
pöytäkirjan tarkastaja

Hemmo Saartoala
pöytäkirjan tarkastaja

15.1.2013

