1/19
KIRKKOVALTUUSTO
PÖYTÄKIRJA 2/2013

10.6.2013

Aika:

Maanantai 10.6.2013 klo 19.08-21.28. Kokousta edelsi strategiaseminaari klo 17.0019.00.

Paikka:

Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi.

Sisällysluettelo
Kokouksen osallistujat..........................................................................................................................2
KV § 16 Kokouksen avaaminen...........................................................................................................3
KV § 17 Alkuhartaus............................................................................................................................3
KV § 18 Läsnäolevien toteaminen.......................................................................................................3
KV § 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...............................................................................3
KV § 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta...............................................................................................4
KV § 21 Työjärjestys............................................................................................................................4
KV § 22 Valtuustoaloite hautausmaan käytävien numeroinnista.........................................................5
KV § 23 Määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran perustaminen.......................................................7
KV § 24 Luottamushenkilön vaalikelpoisuuden muutos ja siitä aiheutuvat toimenpiteet.................10
KV § 25 Määräalan myynti................................................................................................................11
KV § 26 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012...................................................................13
KV § 27 Sopimus sairaalasielunhoidon järjestämisestä.....................................................................16
KV § 28 Ilmoitusasioita......................................................................................................................19
KV § 29 Kokouksen päättäminen.......................................................................................................19

2/19
KIRKKOVALTUUSTO
PÖYTÄKIRJA 2/2013

10.6.2013

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

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

Varajäsenet:
Heikkilä Anneli (Mika Asikaisen 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
Muukkonen Martti (piirikappalainen)
Pesu Marko (puistopäällikkö)
Pruuki Heli (johtava perheneuvoja)
Ranta Satu (johtava kanttori)
Saloranta Hannu (piirikappalainen)
Saulamo Helena (johtava lapsityönohjaaja)
Sipola Leena (piirikappalainen)
Tolvanen Birgit (tiedottaja)
Vuoriheimo Raimo (kiinteistöpäällikkö)

Saartoala Hemmo
Schildt Markku (vpj.)
Sivula Marko
Tapaninen Päivi
Tapio Markku
Tikkaoja Tarja
Vainio Jari (poistui klo 21.04, § 26)
Vesterinen Miikka
Viik Satu
Öhman Roni
Äikäs Liisa
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KV § 16 Kokouksen avaaminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirpa Rantala avaa kokouksen kello 19.08.

KV § 17 Alkuhartaus
Kirkkoherra Ari Tuhkanen piti alkuhartauden.

KV § 18 Läsnäolevien toteaminen
Esitys:

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

Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Läsnä 28 kirkkovaltuutettua.

KV § 19 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 27.5. – 10.6.2013 välisen ajan.
Kokouskutsu on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille, kunkin ryhmän 1-3
varavaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille 3.6.2013. 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 § 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 §)
Aikaisemman käytännön mukaan pöytäkirjantarkastajien valinnat määräytyvät
aakkosjärjestyksessä.
Esitys:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Marko Sivula ja Päivi Tapaninen; sekä
ääntenlaskijoiksi suhteellisen vaalin vaalilautakunnan jäsenet Pertti Harju, Marjo
Jaspa ja Erkki Rantanen.
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Marko Sivula ja Tarja Tikkaoja; sekä
ääntenlaskijoiksi suhteellisen vaalin vaalilautakunnan jäsenet Pertti Harju ja Erkki
Rantanen sekä varajäsen Kristiina Alakärppä.

KV § 21 Työjärjestys
Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Lisättiin ilmoitusasioihin kohta kolme: kuulumiset
kirkolliskokouksesta ja hiippakuntavaltuustosta.
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Valtuustoaloite hautausmaan käytävien numeroinnista

KN 29.1.2013 (1/2013, § 8) Valtuustoaloite hautausmaan käytävien numeroinnista
Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksessa 15.1.2013 Armi Manninen ja
29 muuta kirkkovaltuutettua tekivät kirjallisen aloitteen KJ 8:4 mukaisesti
hautausmaan käytävien numeroinnista. Aloitteessa esitetään, että hautausmaan
käytävien päihin laitettaisiin tolpat, joihin tulisi laatat. Laatoista kävisi ilmi
hautausmaan osasto- ja käytävänumero. Tällä järjestelyllä aloitteen laatijat esittävät
saavutettavan hautapaikkojen helpomman löytämisen.
Nurmijärven seurakunnan hautausmaiden nykyisiin opastejärjestelmiin sisältyy
puutteita. Kirkonkylän ja Rajamäen hautausmaiden tulevien laajennusten myötä
haasteet oikean hautapaikan löytämiseksi tulevat korostumaan. Asiaa koskeva
selvitys- ja kehitystyötä on tehty mm. vuoden 2012 aikana.
Kiinteistöpalvelun johtokunnassa on keskusteltu kirkonkylän hautausmaan pääportille
ja uuden hautausmaa-alueen portille asennettavista jalallisista opastetauluista.
Vektorigrafiikalla toteutettu karttapohja on valmistunut kuluneen talven aikana. Työn
seuraavana vaiheena on kilpailuttaa säänkestäviä opastetauluja valmistavia yrityksiä.
Asennus voidaan tehdä roudan sulamisen jälkeen tulevana keväänä. Opastetauluja ei
valaista, joten kustannukset jäänevät maltilliselle tasolle.
Opastetauluihin merkitään nykyisten hautausmaaosastojen 1-6 lisäksi tuleva
laajennusalue, sekä kappeli- ja muut rakennukset, hautausmaan toimisto, jätteiden
lajittelupisteet ja asiakas-WC:t. Lisäksi opasteeseen merkitään kirkolle ja
seurakuntakeskukseen johtava tie, koska siunaustilaisuuksia järjestetään myös
kirkossa ja seurakuntakeskuksen salit ovat suosittuja muistotilaisuuden pitopaikkoja.
Opastetaulujen mitoitus ja ulkonäkö sovitetaan kirkon ympäristön
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kokonaisilmeeseen.
Aloitteen mukaiseen käytävien - tai oikeammin hautapaikkarivien numerointiin liittyy
haasteita etenkin vanhimmilla osastoilla, joiden hautapaikkarivien ja käytävien
muodostamaan verkostoon liittyy polveilevuutta. Käytävillä varsinaisesti ei ole
hautausmaakaavassa numeroita eikä niiden numerointia voitane pitää tässä
yhteydessä tarkoituksenmukaisena. Koko käytäväverkoston kuvaamista
opastetaulukartoissa on selvitetty, mutta käytävien paljoudesta johtuen lopputulos
siinä vaihtoehdossa ei ollut kovinkaan selkeä.
Puistokäytävien reunoissa voidaan toki haluttaessa käyttää esimerkiksi noin 70 cm
korkeita yläpäästä viistettyjä opastepaaluja, jonka viisteeseen suoraan jyrsitään tai
kiinnitetään laatta, jossa ovat halutut osasto-, rivi- ja paikkatiedot. Tällaisten
mahdollinen hankkiminen ja asentaminen olisi tehtävissä luontevasti hautausmaa-
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alueen sähköpistokeverkon täydennyksen yhteydessä. Suunnittelussa on huomioitava
näiden molempien osalta sijoittuminen talvikunnossapidon kannalta.
Jatkossa tulisi selvittää aktiivisesti seurakunnan nettisivujen tarjoamia
mahdollisuuksia hautaustoimen palvelujen kehittämisessä sekä myös aloitteen
mukaisessa hautapaikkojen löytämisessä. Evankelis-luterilaisen kirkon yhteisen
verkkohankkeen myötä myös Nurmijärven seurakunnan kotisivut tulevat
uudistumaan. Erityisesti tämän uudistustyön yhteydessä tullaan kotisivujamme
rakentamaan niin, että myös hautaustoimen palveluiden ja hautapaikkojen löytyminen
mahdollistuu. Lisäksi nykyisiä kotisivuja tullaan kehittämään jo ennen mainittua
uudistusta.
Edellä mainitun perusteella voidaan todeta, että aloitteen tavoitteen (hautapaikkojen
helpompi löytäminen) saavuttamiseksi on tehty toimenpiteitä ja suunnitelmia niin, että
lopputulos vastaa sitä mihin aloitteella on pyritty.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä esittelytekstin mukaisen selvityksen tiedoksi; ja
lähettää selvityksen edelleen tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee kirkkoneuvoston tekemän
selvityksen tiedoksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran perustaminen

KN 29.1.2013 (1/2013, § 10)
Lasten ja nuorten syrjäytyminen on lisääntynyt viime vuosina. Ennaltaehkäisy on
noussut esille sosiaali- ja terveysministeriön, kirkkohallituksen ja myös paikallisten
seurakuntien ja kuntien toimintasuunnitelmissa ja painopisteiden asettelussa.
Myös Nurmijärvellä on suuri joukko lapsia ja nuoria, jotka ovat syrjäytymisuhan
alla mm. vanhempien eron, kuoleman, päihde- tai talousongelmien vuoksi. He
tarvitsevat vertais- ja pienryhmätoimintaa sekä ennaltaehkäisevää etsivää työtä.
Diakoniatyön perhetyöllä ja nuorisotyöllä ei ole resursseja ko. toiminnan
ylläpitämiseen. Asiaan tulee kiinnittää huomiota ja ryhtyä toimenpiteisiin.
Lasten ja nuorten syrjäytymisen vähentäminen on yksi sosiaali- ja terveysministeriön
syrjäytymistä ehkäisevän toimenpideohjelman seitsemästä pääteemasta. Sen mukaan
nuorille on turvattava tarvittavat tukitoimet, jotta siirtyminen koulutukseen ja
työelämään onnistuu. Peruskoulun mahdollisuuksia vähentää terveyseroja
parannetaan. Lisäksi edistetään toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa olevien
nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Vahvistetaan etsivän nuorisotyön ja
työpajatoiminnan yhteistyötä toisen asteen koulutuksen kanssa. Sukupolvelta toiselle
periytyvä köyhyys ja syrjäytyminen on katkaistava.
Kirkon kasvatustyön strategian mukaan seurakunnan tehtävä on huolehtia, että
toiminta on nuoria osallistavaa, kristityn identiteettiä vahvistavaa ja spiritualiteettia
hoitavaa. Lisäksi tärkeänä pidetään suvaitsevaisuus- ja rauhankasvatusta,
vastuuseen kasvamista ja syrjäytymisen ehkäisyä.
Nurmijärven seurakunnan toiminnallisena tavoitteena ja painopisteenä. (KN 6 /
2012, § 102): "syrjäytyneiden ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten
tavoittaminen ja kohtaaminen".
Edellä mainitun lisäksi lastensuojelulaki tähtää lasten ja nuorten syrjäytymisen
ehkäisemiseen (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417). Lain tarkoituksena on turvata
lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen
kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.
Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen
hyvinvoinnista. Lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle
tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi siten kuin lapsen huollosta ja
tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983) säädetään.
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Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja
huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista
apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun
piiriin.
Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja
kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa
järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia. Jäljempänä tässä laissa säädetyin
edellytyksin lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle tai ryhtyä muihin
toimenpiteisiin lapsen hoidon ja huollon järjestämiseksi.
Myös Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on ilmaissut huolestuneisuutensa lasten ja
nuorten syrjäytymisestä Helsingissä Hyvät eväät elämälle - seminaarissa kesäkuussa
2012 pitämässään puheessa ja esittänyt yhteistyöhaasteen kaikille toimijoille
syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lisäksi presidentti Niinistö toimii muun
muassa kirkkohallituksen järjestämässä Nyt on henki päällä -kiertueessa suojelijana.
Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 15.1.2013 varannut vaadittavat määrärahat
määräaikaisen nuorisotyönohjaajan palkkaamiseen hyväksyessään toiminta- ja
taloussuunnitelman vuodelle 2013. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan virkojen
perustamisesta. Kirkkolain 9 luvun 3 §:n mukaan uuden viran perustamista koskevan
päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö eli, että vähintään kaksi
kolmannesta (2/3) saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista
kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa.
Tässä esityksessä esitetään kirkkovaltuustolle, että se perustaa määräaikaisen
nuorisotyönohjaajan viran 1.5.2013-30.4.2016 väliseksi ajaksi. Virka sijoittuu
vaativuusryhmään 502. Virkaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Viran
kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä nuorisotyönohjaan tutkinto.
Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi RRL 6 § 2 mom. mukainen
rikosrekisteriote.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa
määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran 1.5.2013-30.4.2016 väliseksi
ajaksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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KN 12.3.2013 (2/2013, § 26)
Määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran kelpoisuusehtojen muutos
Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.1.2013 (KN 1/2013, § 10) esittää
kirkkovaltuustolle, että se perustaa määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran
1.5.2013-30.4.2016 väliseksi ajaksi. Samalla määriteltiin viran kelpoisuusehdoksi
piispainkokouksen hyväksymä kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuden antama
tutkinto. Inhimillisestä valmisteluvirheestä johtuen viran kelpoisuusehdot oli
kyseisessä esityksessä määritelty alkuperäisen tarkoituksen vastaisesti.
Nuorisotyönohjaajan määräaikaisen viran kelpoisuusehdoksi oli tarkoitus määrittää
piispainkokouksen hyväksymä kirkon nuorisotyönohjaajan tai diakonin kelpoisuuden
antama tutkinto.
Kyseinen määräaikainen tehtävä painottuu nimenomaan diakoniseen työskentelyyn
syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten kanssa. Tästä syystä
kelpoisuusehtoja on tarkoituksenmukaista täydentää niin, että myös
piispainkokouksen hyväksymä diakonin kelpoisuuden antama tutkinto mahdollistaa
kyseisen tehtävän hakemisen. Tehtävä on tarkoitus täyttää 1.5.2013-30.4.2016
väliseksi ajaksi.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää tarkentaa ja täydentää esitystään kirkkovaltuustolle
määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran perustamisasiassa viran
kelpoisuusehtojen osalta niin, että kelpoisuuden kyseiseen tehtävään antaa
piispainkokouksen hyväksymä kirkon nuorisotyönohjaajan tai diakonin
kelpoisuuden antama tutkinto.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa määräaikaisen
nuorisotyönohjaajan viran 1.5.2013-30.4.2016 väliseksi ajaksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Määräaikaisuus perustuu kohdennettuun projektiin. Projektissa on tarkoitus löytää
uusia toimintatapoja syrjäytyneiden lasten ja nuorten tavoittamiseksi ja saattaa ne
osaksi seurakunnan päivittäistä toimintaa. Koska uudet innovaatiot tullaan
integroimaan osaksi seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön perustoimintaa, projektin
määräaikaisuus on perusteltua.
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Luottamushenkilön vaalikelpoisuuden muutos ja siitä
aiheutuvat toimenpiteet

KN 12.3.2013 (2/2013, § 28)
Luottamushenkilön vaalikelpoisuuden muutos ja siitä
aiheutuvat toimenpiteet
Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen Mika Asikainen on menettänyt
vaalikelpoisuutensa muutettuaan seurakunnan alueelta pois (KJ 7 luku, 2 §, 1 mom.).
Seurakuntavaalien tuloksen perusteella Mika Asikaisen tilalle kirkkovaltuustoon
nousee Anneli Heikkilä.
Asikainen on myös Kiinteistöpalvelun johtokunnan varajäsen (Taavi Forssellin
henkilökohtainen varajäsen).
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Mika
Asikaisen luottamustoimet lakanneeksi; sekä merkitsee tiedoksi, että
Asikaisen tilalle kirkkovaltuustoon nousee Anneli Heikkilä.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee
Kiinteistöpalvelun johtokuntaan Taavi Forssellille uuden henkilökohtaisen
varajäsenen.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Mika Asikaisen
luottamustoimet lakanneeksi; sekä merkitsee tiedoksi, että Asikaisen tilalle
kirkkovaltuustoon nousee Anneli Heikkilä.
Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kiinteistöpalvelun
johtokuntaan Taavi Forssellille uuden henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Kiinteistöpalvelun johtokuntaan Taavi Forssellin henkilökohtaiseksi varajäseneksi
valittiin Erkki Kaasalainen.
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KV § 25 Määräalan myynti
KN 16.4.2013 (3/2013, § 48) Määräalan myynti
--------------------------------------------------------------Kiinteistöpalvelun johtokunta 1/2013, § 13
OSTOTARJOUS MAA-ALASTA PAPPILA RN:o 20:95
Hillevi Hautala-Malmström ja Kimmo Malmström ovat halukkaita ostamaan
Nurmijärven seurakunnan omistaman noin 300 m²:n kokoisen maa-alan Lumpperintie
9 ja Helsingintien välissä korttelissa 335 (Pappila RN:o 20:95). He tarjoavat
kyseisestä maa-alasta bruttohintaisena 50,00 €/m².
Kiinteistöpäällikön esitys:

Kiinteistöpalvelun johtokunta esittää kirkkoneuvostolle,
että seurakunta myy noin 300 m²:n kokoisen määräalan
Nurmijärven kunnan Kirkonkylässä sijaitsevasta tilasta
korttelissa 335 Pappila RN:o 20:95 Hillevi HautalaMalmströmille ja Kimmo Malmströmille 50,00 €/m².
Määräala rajoittuu ostajan omistamaan
rakennuspaikkaan.

Päätös:
Esityksen mukaan.
--------------------------------------------------------------Määräalan myynti liittyy samaan kokonaisuuteen kirkkovaltuuston päätöksen KV
4/2012, § 44 kanssa. Tuolloin myytiin yksi neljästä tilan määräalasta. Kyseessä on
Nurmijärven kirkonkylän keskustassa Helsingintien varrella sijaitsevat kolme
omakotitonttia. Näiden tonttien ja Helsingintien välissä on alue, joka on seurakunnan
omistuksessa. Seurakunta on myynyt määräalan yhdelle tontin omistajalta, joka
halusi ostaa maa-alueen oman tonttinsa kohdalta.
Nurmijärven seurakunta on pyytänyt kahdelta kiinteistövälittäjältä hinta-arviot
Helsingintien varrella olevan maa-alueen hinnasta. Maa-alueen koko on jokaisen
tontin kohdalla noin 300 m². Kiinteistömaailma Probitas Oy:n hinta-arvio tälle
alueelle on noin 40 euroa/m². OP-Kiinteistökeskuksen hinta-arvio on noin 63,50
euroa/m².
Nurmijärven seurakunta on jo aiemmin lähestynyt tonttien omistajia, että
heillä on mahdollisuus ostaa maa-alue oman tonttinsa kohdalta. Kiinteistöpalvelun
johtokunta päätti kiinteistöpäällikön esityksestä, että Nurmijärven seurakunta myy
kyseisen määräalan hintaan 50 euroa/m² ostotarjouksen tehneen tontin omistajalle.
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Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myydä 300 m² suuruisen määräalan Hillevi Hautala-Malmströmille
ja Kimmo Malmströmille Nurmijärven kunnan kirkonkylässä
sijaitsevasta korttelista 335,Pappila -nimisestä tilasta Rn:o 20:95
(Lumpperintie 7, 01900 Nurmijärvi), hintaan 50€/m².
2. alistaa tekemänsä päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myydä 300 m² suuruisen määräalan Hillevi Hautala-Malmströmille ja Kimmo
Malmströmille Nurmijärven kunnan kirkonkylässä sijaitsevasta korttelista 335,
Pappila -nimisestä tilasta Rn:o 20:95 (Lumpperintie 7, 01900 Nurmijärvi),
hintaan 50€/m².
2. alistaa tekemänsä päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Kirkkovaltuutettu Timo Ojamäki poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn
ajaksi.

Liitteet:

LIITE 1, kartta.
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KV § 26 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012

KN 16.4.2013 (3/2013, § 50)
Tilinpäätös vuodelta 2012
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.
Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston
on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus kirkkovaltuustolle, jonka on
päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun
mennessä.
Tilintarkastajat suorittavat vuoden 2012 lopputarkastuksen 2.- 3.5.2013 ja antavat
erillisen tilintarkastuskertomuksen, joka tuodaan seuraavaan kokoukseen.
Seurakuntamme taloustilanne pysyi vielä hyvällä tasolla. Talousarviotuotot kasvoivat
edellisestä vuodesta lähes 50.000 eurolla, sekä budjetoidusta n. 35.000 eurolla.
Toimintakulut kasvoivat viime vuodesta vain 0,2 prosentilla ja jäivät alle budjetoidun.
Henkilöstökulut ovat suurin menoerä ja niiden osuus toimintakuluista on noin 63,5 %.
Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 1,2 prosenttia.
Kirkollisverotulojen määrä jäi n. 12.600 alle arvioidun, mutta yhteisöverojen määrä
ylitti n. 11.800 eurolla arvioidun. Investointeihin käytettiin n. 823.000 euroa, kun
määrä edellisenä vuonna oli 233.000 euroa.
Rahoitusvarallisuus/jäsen on nyt 46 euroa. Omavaraisuusaste on viime vuosina ollut
nousemaan päin ja on nyt 90,1 prosenttia. Lainaa vuoden lopussa oli vielä 35 euroa/
seurakuntalainen. Vuosikate riitti lähes kattamaan poistojen ja lainan lyhennyksen
yhteismäärän.
Tilikauden tulos osoittaa 222.460,87 euron ylijäämää.
Vuoden 2012 tasekirja liitteenä (LIITE 4).
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Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää:
1. hyväksyä Nurmijärven seurakunnan ja hautainhoitorahaston vuoden 2012
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;
2. allekirjoittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätökset sekä antaa ne
tilintarkastajille tarkastettavaksi;
3. esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaisi vuoden 2012 tilinpäätökset ja
päättäisi, että seurakunnan tilikauden ylijäämä ja hautainhoitorahaston
alijäämä kirjataan taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätileille, sekä
4. esittää kirkkovaltuustolle vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
tilikaudelta 1.1.- 31.12.2012.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.

KN 21.5.2013 (4/2013, § 72)
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
viimeistään varainhoitovuotta seuraavan vuoden kesäkuussa.” (KJ 15 luku 13 §)
Tilintarkastajat ovat tarkastaneet seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2012–31.12.2012 ja antaneet
tilintarkastuskertomuksessa lausuntonsa tilinpäätöksen hyväksymisestä ja
vastuuvapauden myöntämisestä.
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Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää merkitä tilintarkastajien KJ 15:13 mukaisesti
antaman tilintarkastuskertomuksen (LIITE 5) tiedoksi ja esittää
edelleen kirkkovaltuustolle sen tiedoksi merkitsemistä.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Edelleen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle,
että seurakunnan tilikauden ylijäämä ja hautainhoitorahaston alijäämä kirjataan taseen
edellisten tilikausien yli-/alijäämätileille.
Kirkkoneuvosto esittää edelleen kirkkovaltuustolle, että se merkitsee
tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012 tiedoksi, vahvistaa seurakunnan ja
hautainhoitorahaston tilinpäätökset vuodelta 2012, sekä päättää vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2012.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Keskustelun aikana Erika Kuusilinna teki seuraavan ponsiesityksen: "hyväksyessään
vuoden 2012 tilinpäätöksen kirkkovaltuusto edellyttää selvitystä entisen
seurakuntapuutarhurin irtisanomisprosessista aiheutuneista kustannuksista".
Kuusilinnan ponsiesitystä ei kannatettu.
Hemmo Saartoala teki vastaesityksen, että Kuusilinnan ponsiesitystä ei hyväksytä.
Tätä kannattivat muun muassa Sinikka Helminen, Miikka Vesterinen, Tuula
Ariluoma ja Aulikki Markkanen.
Ponsiesitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Ponsiesityksen käsittelyn ajaksi
kirkkovaltuutettu Taavi Forssell poistui kokouksesta esteellisenä.
Kirkkovaltuutettu Jari Vainio poistui pykälän aikana klo 21.04.

Liitteet:

LIITE 2, tasekirja ja toimintakertomus vuodelta 2012.
LIITE 3, tilintarkastuskertomus vuodelta 2012.
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KV § 27 Sopimus sairaalasielunhoidon järjestämisestä
KN 21.5.2013 (4/2013, § 70)
Sopimus sairaalasielunhoidon järjestämisestä
Tausta
Uudenmaan sairaalasielunhoidon seurakuntainliiton liittovaltuusto asetti 14.9.2011
työryhmän selvittämään, onko mahdollista organisoida seurakuntainliiton tekemä
sairaalasielunhoitotyö uudelleen kirkkolain 12 luvun mukaisesti. Työryhmä laati
isäntäseurakuntamallin mukaisen sopimusluonnoksen, joka lähetettiin
seurakuntatalouksiin lausuntokierrokselle. Työryhmä ehdotti, että
isäntäseurakuntana toimisi Hyvinkään seurakunta. Lausuntopyyntöön vastasi 20
seurakuntataloutta, joista 19 otti isäntäseurakuntamalliin myönteisen kannan.
Vantaan seurakuntayhtymän lausunto oli varauksellinen. Muutamassa muussa
lausunnossa oli vähäisiä lähinnä talouteen liittyviä lausumia.
Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto ilmoitti seurakuntainliitolle lausunnossaan
29.8.2012, että Hyvinkään seurakunta suhtautuu myönteisesti seurakuntainliiton
purkamiseen ja toiminnan uudelleen järjestämiseen. Samalla ilmoitettiin, että
Hyvinkään seurakunta on valmis toimimaan isäntäseurakuntana, jos sille on riittävät
edellytykset. Edellytyksiksi kirjattiin, että nyt seurakuntainliitossa mukana olevat
seurakunnat riittävässä laajuudessa hyväksyvät uuden sopimuksen ja vastaavat
tulevaisuudessa sairaalasielunhoidon toiminnasta aiheutuvista kuluista sopimuksen
mukaan.
Uudenmaan sairaalasielunhoidon seurakuntainliiton päätös 17.10.2012
Uudenmaan sairaalasielunhoidon seurakuntainliiton liittovaltuusto päätti
17.10.2012
1. Esittää Hyvinkään seurakunnalle, että se ottaa isäntäseurakuntamallin
valmistellakseen uuden sairaalasielunhoidon organisaation työn nykyisessä
laajuudessa yhteistyössä sijaintiseurakuntien sekä Keravan seurakunnan, Vantaan
ja Espoon seurakuntayhtymien kanssa ja pyytää lausunnot lopullisesta
sopimustekstistä kaikilta yhteistyöseurakunnilta ja ilmoittaa liittohallitukselle
toukokuun 2013 loppuun mennessä, toteutuuko uusi organisaatiomalli vuoden
2014 alusta.
2. Esittää, että Hyvinkään seurakunta käy tarvittavat lisäneuvottelut Vantaan
seurakuntayhtymän nimeämän neuvottelijan kanssa ja tarvittaessa muiden
seurakuntatalouksien kanssa.
3. Antaa liittohallitukselle tehtäväksi valmistella tältä pohjalta esityksen
seurakuntainliiton purkamisesta ja huolehtia siihen liittyvistä perussäännön 22
§:ssä säädettyjen toimenpiteitten suorittamisesta tai mikäli uudistus ei toteudu,
valmistelee talousarvion vuodelle 2014.
Jatkoneuvottelut sairaalasielunhoidon organisaatiomuutossuunnitelmista
Neuvottelu Vantaan seurakuntayhtymän ja Hyvinkään seurakunnan edustajien
kesken käytiin 18.1.2013. Neuvottelussa käytiin läpi yksityiskohtaisesti Vantaan
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esille nostamat varaukset ja kysymykset. Neuvottelun lopputuloksena todettiin, että
kahdenkeskisiä lisäkeskusteluja ei tarvita.
Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittovaltuuston esityksen
mukaiset yhteistyöneuvottelut nykyisten seurakuntainliiton sijaintiseurakuntien,
Keravan seurakunnan sekä Vantaan ja Espoon seurakuntayhtymien edustajien
kesken pidettiin 7.3. ja 25.4.2013. Yhteistyöneuvotteluihin osallistuneet
seurakuntatalouksien edustajat hyväksyivät seurakuntiin lähetettävän
sopimusehdotuksen sairaalasielunhoidosta ja sopimukseen liittyvän
johtosääntöehdotuksen.
Keskeisimmät yhteistyöneuvotteluissa esillä olleet asiat ja neuvotteluihin
osallistuneiden seurakuntien edustajien ehdotus sopimuksen sisällöksi niiltä osin:
• Seurakuntainliiton nykyisten toimipisteiden sairaalasielunhoito mitoitetaan
sopimuksessa 2,5 työvuodeksi (nyt 3 työvuotta) ja Hyvinkään sairaalan ja
laitosten sielunhoito edelleen 2 työvuodeksi. Perusteluna muutokselle on
seurakuntien taloustilanteen heikkeneminen ja se, että seurakuntainliiton
nykyisen johtavan sairaalasielunhoitajan virka muuttuu sairaalasielunhoidon
perusviraksi, jolloin työpanosta siirtyy nykyisistä hallinnollisista tehtävistä
perustyöhön.
• Johtokunnan puheenjohtaja valitaan vuorokerroin sijaintiseurakuntien ja muiden
sopijaseurakuntien edustajista kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
• Henkilövalinnat tekee Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto, jolle johtokunta
antaa lausunnot työalalle valittavista viranhaltijoista.
• Talous:
 Toimintakuluja tarkastellaan kolmessa osassa: nykyisen
seurakuntainliiton laitosten, Hyvinkään sairaalan ja Hyvinkään laitosten
sairaalasielunhoito. Kulut jaetaan käytetyn työpanoksen suhteessa näille
kolmelle osa-alueelle. Nykyisen seurakuntainliiton laitosten ja Hyvinkään
sairaalan osuudet jaetaan käytettyjen hoitopäivien suhteessa
sopijaseurakunnille. Hyvinkään laitosten osuus jää kokonaan Hyvinkään
seurakunnalle.
 Kuluihin sisällytetään sairaalasielunhoidon toimintakulut sekä sisäisen
laskennan kautta saatava työalan osuus Hyvinkään seurakunnan
yleishallinto- ja kiinteistökuluista.
 Johtokunnan jäsenten kokouspalkkiot ja matkakulut sisällytetään
sairaalasielunhoidon talousarvioon.
Toimeenpanon vaiheet ja aikataulu
Sopimuksen mukainen sairaalasielunhoito käynnistyy 1.1.2014, jos sopimus
hyväksytään riittävässä laajuudessa. Sopimusehdotuksessa esitetään, että uusi
yhteisjohtokunta aloittaa kuitenkin työskentelynsä jo 1.9.2013 mm. henkilöstövalintaprosessien käynnistämisen ja talousarvio-/toimintasuunnitelmaesitysten
laatimisen vuoksi.
Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuusto käsittelee sopimuksen 29.5.2013 ja
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kirkkoneuvosto toteaa 12.6.2013 pidettävässä kokouksessa kaikilta seurakunnilta
saatujen päätösten jälkeen, ovatko seurakuntainliitossa nyt mukana olevat
seurakunnat hyväksyneet riittävässä laajuudessa uuden sairaalasielunhoidon
sopimuksen ja ilmoittaa Uudenmaan sairaalasielunhoidon seurakuntainliiton
liittohallitukselle, toteutuuko uusi organisaatiomalli vuoden 2014 alusta.
Sopimusehdotuksen hyväksyminen, lausunto johtosäännöstä ja johtokunnan
jäsenten nimeäminen
Hyvinkään seurakunta pyytää seurakuntia
• Käsittelemään sopimusehdotuksen 25.4.2013 sairaalasielunhoidosta ja
toimittamaan hyväksytyn sopimuksen allekirjoitussivun Hyvinkään
seurakuntaan.
• Antamaan kirkkojärjestyksen 11:2 §:n perusteella lausunnon yhteisjohtokunnan
johtosääntöehdotuksesta.
• Lisäksi sijaintiseurakuntia (Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula),
Keravan seurakuntaa sekä Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymiä pyydetään
nimeämään jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen johtokuntaan 1.9.2013 31.12.2014 väliseksi ajaksi.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
• solmii liitteenä olevan sopimuksen sairaalasielunhoidon järjestämisestä
Nurmijärven seurakunnan osalta;
• toteaa KJ 11:2 §:n perusteella lausuntonaan pitävänsä yhteisjohtokunnan
johtosääntöehdotusta hyvänä;
• nimeää yhteisjohtokunnan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
1.9.2013-31.12.2014 väliseksi ajaksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. solmii liitteenä olevan sopimuksen sairaalasielunhoidon järjestämisestä
Nurmijärven seurakunnan osalta;
2. toteaa KJ 11:2 §:n perusteella lausuntonaan pitävänsä yhteisjohtokunnan
johtosääntöehdotusta hyvänä;
3. nimeää yhteisjohtokunnan jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen
1.9.2013-31.12.2014 väliseksi ajaksi.
Päätös:
Liitteet:

Esitys hyväksyttiin. Yhteisjohtokunnan jäseneksi valittiin Liisa Äikäs ja
varajäseneksi Tarja Tikkaoja 1.9.2013-31.12.2014 väliseksi ajaksi.
LIITE 4, sopimus sairaalasielunhoidon järjestämisestä.
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KV § 28 Ilmoitusasioita
1. Helsingin hallinto-oikeuden 5.4.2013 tekemä päätös kirkollisvalituksesta: Tapiolan
seurakunnassa toimitettu kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston
maallikkojäsenten vaali. (LIITE 5)
2. Kirkkohallituksen yleiskirjeet löytyvät seurakuntien luottamushenkilöille ja
työntekijöille suunnatusta intranetistä osoitteesta sakasti.evl.fi.
3. Kuulumiset kirkolliskokouksesta ja hiippakuntavaltuustosta.
Hiippakuntavaltuuston jäsen Liisa Äikäs kertoi ajankohtaisia kuulumisia
hiippakuntavaltuustosta ja kirkolliskokousedustaja Markku Jalava
kirkolliskokouksesta.
4. Kirkkovaltuuston seuraava kokous on 22.10.2013 klo 18.00.

KV § 29 Kokouksen päättäminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.28.
Pöytäkirjaan liitetään valitusohjeet.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa
seuraavasti: 12.6.–12.7.2013.
ma – pe kello 9-14

Sirpa Rantala
puheenjohtaja

Sami Ojala
kokouksen sihteeri

Marko Sivula
pöytäkirjan tarkastaja

Tarja Tikkaoja
pöytäkirjan tarkastaja

