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Paikka:
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Kokouksen osallistujat
Jäsenet:
Ahonen Seppo
Alakärppä Kristiina
Ariluoma Tuula
Forssell Taavi
Haapalainen Esko
Harju Pertti
Heikkilä Anneli
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:
Riihimäki Juha
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 diakonian viranhaltija)
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
Vesterinen Miikka
Viik Satu
Öhman Roni
Äikäs Liisa
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KV § 30 Kokouksen avaaminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirpa Rantala avasi kokouksen kello 18.15.

KV § 31 Alkuhartaus
Kirkkoherra Ari Tuhkanen piti alkuhartauden.

KV § 32 Läsnäolevien toteaminen
Esitys:

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

Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Läsnä 29 kirkkovaltuutettua (28 jäsentä, 1 varajäsen).

KV § 33 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 11.10. – 22.10.2013 välisen ajan.
Kokouskutsu on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille, kunkin ryhmän 1-3
varavaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille 11.10.2013. Kokouksen ajankohdasta
ja paikasta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille kirjeellä. Lisäksi kokouksesta on
tiedotettu Nurmijärven Uutiset – seurakuntatoimintaa palstalla, Seurakuntaviestissä ja
seurakunnan kotisivuilla.
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KV § 34 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 §)
Aikaisemman käytännön mukaan pöytäkirjantarkastajien valinnat määräytyvät
aakkosjärjestyksessä.
Esitys:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Jari Vainio ja Miikka Vesterinen; sekä
ääntenlaskijoiksi suhteellisen vaalin vaalilautakunnan jäsenet Pertti Harju, Marjo
Jaspa ja Erkki Rantanen.
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Miikka Vesterinen ja Satu Viik; sekä
ääntenlaskijoiksi suhteellisen vaalin vaalilautakunnan jäsenet Pertti Harju ja Erkki
Rantanen sekä varajäsen Kristiina Alakärppä.

KV § 35 Työjärjestys
Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Määräalan myynti

KN 18.6.2013 (5/2013, § 88) Määräalan myynti
-----------------------------------------------------------------------------------Kiinteistöpalvelun johtokunta 4.6.2013 (Kokous 4/2013, § 54)
Määräalan lunastaminen Lumpperintie 5
Nurmijärven seurakunnan omistamasta kiinteistöstä Pappila R:nro 543-402-20-95
halutaan ostaa n. 200 m²:n kokoinen alue.
”Haluamme lunastaa oheiseen karttaan merkityn, voimassa olevan asemakaavan
mukaan tonttiimme (rekisterinumero 543-402-9-67 Arila) kuuluvan alueen, joka
sijaitsee tonttimme eteläpuolella. Ilmeisesti tämä noin 200 m² kokoinen alue on osa
Pappila-nimistä kiinteistöä (543-402-20-95).
Toivomme, että alueen hinta pysyy kohtuullisena, sillä se ei vaikuta tonttimme
rakennusoikeuteen, joka voimassa olevassa asemakaavassa on tonttikohtainen
250m² /tontti.
Lisäksi toivomme, että käsittelyn pituudesta huolimatta saamme luvan istuttaa ko.
alueelle kuusiaidan jo tänä keväänä, sillä naapuritontille on viimeiseen vuoden
kuluessa rakennettu kaksi suurta paritaloa. Aidan paras istutusaika on kevät.”
Samalta alueelta on myyty viereisten tonttien omistajille pari pientä määräalaa 50
euron neliöhintaan.
Liitteenä karttakuva alueesta.
Kiinteistöpäällikön esitys:

Myydään n. 200 m²:n määräala Pappila 20:95 50,00
euron neliöhintaan.

Päätös:
Esityksen mukaisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------Määräalan myynti liittyy samaan kokonaisuuteen kirkkovaltuuston päätösten KV
4/2012, § 44 ja KV 2/2013, § 25 kanssa. Aiemmin on myyty kaksi 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 aiemmin myynyt määräalat
kahdelle tontin omistajalle, jotka ostivat maa-alueen oman tonttinsa kohdalta.
Nurmijärven seurakunta on pyytänyt kahdelta kiinteistövälittäjältä hinta-arviot
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Helsingintien varrella olevan maa-alueen hinnasta. Maa-alueen koko on jokaisen
tontin kohdalla noin 200-300 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.

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myydä 200 m² suuruisen määräalan Seppo Erikssonille ja Marja Mikkolalle
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 200 m² suuruisen määräalan Seppo Erikssonille ja Marja Mikkolalle
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. Valtuutettu Timo Ojamäki poistui pykälän ajaksi esteellisenä.

Liitteet:

LIITE 1, kartta.
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Määräalan myynti
KN 18.6.2013 (5/2013, § 89)
Määräalan myynti
----------------------------------------------------------------------------------Kiinteistöpalvelun johtokunta 4.6.2013 (Kokous 4/2013, § 55)
Lumpperintien tonttivarannot
Lumpperintien tonttivarantoja käsiteltiin kiinteistöpalvelun johtokunnan 3/2013
kokouksessa seuraavanlaisesti:
Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 1/2013 seuraavan ponnen
liittyen Rajamäen Patruunantie 1:n uusien tilojen rakentamiseen:
"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."
Lumpperintien ja Ihantolantien risteyksessä on kaksi tonttia
suuruudeltaan n. 1600 m² per tontti. Tähän mennessä on saatu yksi
tarjous Kiinteistömaailman välityksellä. Sen mukaan tonttien hinta olisi
383 000 euroa kumpikin eli yhteensä 766 000 euroa.
Kiinteistöpäällikön esitys:

Alueesta pyydetään asiantuntija-arviot
kahdelta eri taholta.

Päätös:

Esityksen mukaisesti.

Kyseessä ovat korttelit 2442 AR II suuruudeltaan 4454 m² (rakennusoikeus 1600
kem²) ja 2443 AR II suuruudeltaan 4224 m² (rakennusoikeus 1600 kem²). Kyseiset
määräalat ovat olleet myynnissä Kiinteistömaailma Probitas Oy LKV:n kautta.
Molemmista tonteista on jätetty yhteistarjous 800 000 €.
Liitteenä on aluetta koskevat hinta-arviot ja Nurmijärven kunnan yhteenveto
toteutuneista kaupoista.
Kiinteistöpäällikön esitys:

Tontit myydään yhteensä 800 000 eurolla. Esitys
perustuu siihen arvioihin, jotka on saatu kahdelta eri
kiinteistövälittäjältä sekä Nurmijärven kunnan
toteutuneista kaupoista.

Päätös:
Esityksen mukaisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------
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Asiaa on käsitelty kiinteistöpalvelun johtokunnassa kevään 2013 aikana. Alueella on
voimassa oleva asemakaava. Määräalat sijaitsevat asemakaavan mukaisella AR II =
rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueella. Alueella on
edellytetty sitova tonttijako. Määräaloilla ei ole rakennuksia. Määräaloista on
muodostettu tontit. Nurmijärven kunnalta 23.1.2013 saadun asemakaavan otteen
mukaan molempiin tontteihin kohdistuu 1600 kerrosneliömetrin rakennusoikeus.
Rakennuspaikalle saa rakentaa kaksikerroksisia rakennuksia. Alueella on
Nurmijärven kunnan vesi- ja viemäriverkko. Tonteille johtaa asfaltoitu tie. Tontit
rajoittuvat suurelta osin kaavoitettuun VP- eli puistoalueeseen.
Määräalueista on pyydetty hinta-arviot kahdelta kiinteistövälittäjältä. Arviot ovat
liitteenä.
Määräalat ovat olleet yleisesti myynnissä. Myynnistä on vastannut Kiineistömaailma
Probitas Oy LKV. Määräaikaan mennessä parhaan kokonaistarjouksen yhteensä
molemmista määräaloista jätti Timo Juhani Ahonen 800.000 € (250 €/m²).
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
1.
myydä Nurmijärven kunnan kirkonkylässä sijaitsevasta Pappila
-nimisestä tilasta Rn:o 20:95 korttelit 2442 AR II suuruudeltaan 4454
m² ja 2443 AR II suuruudeltaan 4224 m² 800.000 euron hintaan Timo
Juhani Ahoselle.
2.

alistaa tekemänsä päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää
1. myydä Nurmijärven kunnan kirkonkylässä sijaitsevasta Pappila
-nimisestä tilasta Rn:o 20:95 korttelit 2442 AR II suuruudeltaan 4454
m² ja 2443 AR II suuruudeltaan 4224 m² 800.000 euron hintaan Timo
Juhani Ahoselle.
2. alistaa tekemänsä päätöksen kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Valtuutettu Timo Ojamäki poistui pykälän ajaksi esteellisenä.

Liitteet:

LIITE 2, kartta + hinta-arviot.
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Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 - 2016 toiminta- ja
taloussuunnitelman valmisteluohje

KN 18.6.2013 (5/2013, § 85)
KN § 85 Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 - 2016 toiminta- ja
taloussuunnitelman valmisteluohje
Seurakuntien toiminta ja taloussuunnittelujärjestelmä käsittää kolme vuotta kattavan
toiminta- ja taloussuunnitelman, sekä siihen sisältyvän talousarvion. Talousarviovuosi
on toimintataloussuunnitelmassa 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.
Kuntaliiton ennusteen mukaan Nurmijärven kunnan väkiluku olisi vuonna 2015 noin
42070, joka tarkoittaa noin vajaan prosentin vuosittaista kasvuvauhtia
väestömäärään Nurmijärvellä. Seurakunnan jäsenmäärä lukumääräisesti ei ole
laskenut, mutta seurakuntaan kuulumisprosentti kuitenkin laskee, kun kunnan väkiluku
jatkaa kasvuaan ja seurakunnan jäsenmäärä ei kasva samassa suhteessa.
Suomen Kuntaliitto on arvioinut kuntien verotulojen kasvuksi vuodelle 2014 noin
4,3 prosenttia. Seurakuntien verotulokertymät ovat yleensä noin 1,5-2 prosenttia
kuntien kertymiä alhaisemmat. Seurakuntien yhteisöveron jako-osuus tänä vuonna on
2,35 % ja sitä esitetään korotettavaksi 0,4 %:lla vuosiksi 2014 ja 2015. Yhteisöveron
määrän ei arvioida juurikaan kasvavan ensi vuonna.
Seurakunnan kirkollisverotulojen kasvuksi vuonna 2014 arvioidaan 1,5 %. Kun
huomioidaan veroprosentin lasku 1,5 prosentista 1,45 prosenttiin, niin
kirkollisverotulot laskevat tilinpäätökseen verrattuna n. 143.00 euroa (n. 1,7 %) ja
kuluvan vuoden budjetoituun verrattuna 365.000 euroa (n. 4,1 %).
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Verotulojen lasku on huomioitu tulevan vuoden kehystä laadittaessa ja nimenomaan
henkilöstömenojen osalla on tehty sopeuttamistoimia hyväksytyn
henkilöstösuunnitelman mukaisesti.
Kuluvan vuoden alusta tuli voimaan uusi eläkerahastomaksu, joka voi olla enintään 5
% viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta. Vuoden 2013 maksuksi kuitenkin
vahvistettiin 1,2 %, josta meille muodostui n. 100.000 euron lisäkustannus. Tämä
tarkoittaa sitä, että tämä uusi lisäeläkemaksu syö arvioidun verotulokasvun.
Investointisuunnitelmassa on vuodelle 2014 investointeihin varattu 1.315.000 euroa.
Suurimpina kohteina Rajamäen uudet seurakuntatilat n. 1.000.000 euroa. Klaukkalan
uurnaholvin suunnittelu ja rakentaminen 300.000 euroa.
Seurakunnan investointimäärä lähivuosina tulee jatkumaan siinä määrin, että näiden
määrä on todennäköisesti poistoja suurempi. Verotulojen laskusta johtuen on syytä
suorittaa rahoitustarpeen arviointi ja tehdä päätöksiä, miten investoinnit tullaan
lähivuosina rahoittamaan.
Koko seurakuntaa koskevat toiminnalliset painopisteet vuodelle 2014 ovat:
• jumalanpalveluselämän kehittäminen;
• talouden tasapainottaminen;
• syrjäytyneiden ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten
tavoittaminen ja kohtaaminen;
• vähävaraisten perheiden auttaminen ja tukeminen;
• monipuolisen viestinnän vahvistaminen;
• valmistautumistoimet seurakuntarakenneuudistuksessa.
Liitteenä arviot käyttötalouden henkilöstö- ja toimintamenoista, seurakuntatyön
toimintamenoista, sekä tulos- ja rahoituslaskelmat.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää antaa liitteen mukaisen vuoden 2014 ja vuosien 2014
– 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisohjeen tiedoksi työaloille ja
kirkkovaltuustolle.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
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Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi liitteen mukaisen
vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 – 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman
laatimisohjeen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 3, vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 – 2016 toiminta- ja
taloussuunnitelman laatimisohje.
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KV § 39 Kirkollisveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2014
KN 3.9.2013 (6/2013, § 105) Kirkollisveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2014
Kirkkolain 15:2 mukaan seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan ja kirkon
tehtävien rahoittamiseen maksamalla kirkollisveroa. Kirkollisveron perusteista
säädetään erikseen lailla. Kirkollisverolla katetaan se määrä, joka kirkkovaltuuston
tai yhteisen kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden
tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen.
Kirkkovaltuusto päättää tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella.
Verotusmenettelylain 91 a §:n mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle
viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä kirkollisen
tuloveroprosentin suuruus.
Kuluvana vuonna kokonaistuotanto laskee 0,4 %. Käänne loivaan kasvuun tapahtuu
vuoden toisella puoliskolla. Vuoden 2014 kasvuksi ennustetaan 1,2 % ja vuoden 2015
kasvu jää myös alle kahden prosentin. Ennusteeseen sisältyvät riskit ovat negatiiviset
ja liittyvät pääsääntöisesti euroalueen taloudelliseen tilanteeseen. Myös
maailmankaupan kasvu on hidasta ja se pysyy ennusteperiodin ajan selkeästi alle
pitkän aikavälin keskiarvon. Teollisuustuotannon lasku jatkuu tänä vuonna toista
vuotta peräkkäin ja tuotannon taso jää noin 4,5 % viime vuotta pienemmäksi.
Kokonaistuotanto ei saavuta vuoden 2015 loppuun mennessä vuoden 2008 tasoa.
Yksityisen kulutuksen kasvuedellytyksiä heikentää kuluttajien kokeman epävarmuuden
lisääntyminen ja kotitalouksien reaalitulojen kehityksen jatkuminen vaatimattomana
lähitulevaisuudessa. Työllisyyskehitys on keskeisessä asemassa niin kuluttajien
odotusten kuin tulonmuodostuksenkin kannalta. Kuluvana vuonna työllisten
määrä vähenee 0,7 % ja työttömyysaste kohoaa 8,3 %:iin. Työllisyyden kasvunäkymät
ovat vielä ensi vuonna vaimeahkot, sillä työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat
heikentävät talouskasvun työllistävyyttä. Valtiontalouden arvioidaan olevan ensi
vuonna 6 mrd.euroa alijäämäinen kansantalouden tilinpidon käsittein, mikä on 3 %
suhteessa kokonaistuotantoon. Valtion velka jatkaa kasvuaan eikä velkasuhde taitu
ennustejaksolla.
Tiivistelmä VM:n Suhdannekatsauksesta 1/2013

Nurmijärven kunnan väestösuunnitteen 2013-2022 mukaan Nurmijärven väkiluku
tulisi kasvamaan seuraavan kymmenen vuoden aikana 0,9-1,7 %. Kunnan verotulojen
kasvuarvio tälle vuodelle on noin 5 % ja vuodelle 2014 noin 4,6 %. Suomen
Kuntaliitto on arvioinut kuntien verotulojen kasvuksi vuodelle 2014 noin 4,3 %.
Seurakuntien verotulokertymät ovat noin 1,5-2 % kuntien kertymiä alhaisemmat.
Seurakuntien yhteisöveron jako-osuus tänä vuonna on 2,35 % ja sitä esitetään
korotettavaksi 0,4 %:lla vuosiksi 2014-2015. Yhteisöveron määrän ei arvioida
juurikaan kasvavan ensi vuonna.
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Seurakuntamme kirkollisverotulojen kasvuksi vuonna 2014 arvioidaan 1,5 %. Kun
huomioidaan veroprosentin lasku 1,5 prosentista 1,45 prosenttiin, niin
kirkollisverotulot laskevat tilinpäätökseen 2012 verrattuna noin 143.000 euroa (n. 1,7
%) ja kuluvan vuoden 2013 budjetoituun verrattuna 365.000 euroa (n. 4,1 %).
Ratkaisevaa on miten tämän vuoden kirkollisverotuotto toteutuu budjetoituun nähden,
kun arvioidaan vuoden 2014 kertymää.
Verotulojen lasku on huomioitu tulevan vuoden kehystä laadittaessa ja nimenomaan
henkilöstömenojen osalla on tehty sopeuttamistoimia hyväksytyn
henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Siirtyminen Kirkonpalvelukeskuksen asiakkaaksi
1.9.2013 lukien vähentää resurssitarvetta tulevaisuudessa
seurakuntatoimistopalveluissa ja samalla se auttaa meitä talouden sopeuttamisessa ja
valmistautumisessa tuleviin seurakuntarakenneratkaisuihin.
Vuoden 2014 investointisuunnitelmassa on investointeihin varattu noin 1,3 miljoonaa
euroa. Investointien määrä on viime vuosina ollut merkittävä ja hankkeita riittää
lähivuosillekin. Verotulojen supistuttua, on syytä tarkoin harkita mitä investoidaan ja
miten investoinnit tullaan rahoittamaan.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa
vuoden 2014 kirkollisveron tuloveroprosentiksi 1,45.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2014
kirkollisveron tuloveroprosentiksi 1,45.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Keskustelun aikana valtuutettu Sinikka Helminen teki kirkkoneuvoston
päätösesityksestä poikkeavan esityksen: "vahvistetaan vuoden 2014 kirkollisveron
tuloveroprosentiksi 1,5". Aulikki Markkanen ja Pertti Harju kannattivat Helmisen
esitystä. Keskustelun aikana myös Markku Schildt teki kirkkoneuvoston
päätösesityksestä poikkeavan esityksen: "vahvistetaan vuoden 2014 kirkollisveron
tuloveroprosentiksi 1,35". Schildtin esitystä ei kannatettu.
Koska keskustelun aikana tehtiin kirkkoneuvoston päätösesityksestä poikkeava
kannatettu esitys, oli asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen
äänestysesityksen: Kirkkoneuvoston esitys JAA, Helmisen EI. Äänestyksessä
annettiin 23 JAA-ääntä ja 6 EI-ääntä. Näin ollen kirkkoneuvoston esitys tuli
hyväksytyksi ja kirkkovaltuuston päätökseksi.
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KV § 40 Luottamushenkilön vaalikelpoisuuden muutos ja siitä aiheutuvat
toimenpiteet
KN 3.9.2013 (6/2013, § 109)
Luottamushenkilön vaalikelpoisuuden muutos ja siitä aiheutuvat toimenpiteet
Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuuston varajäsen Seppo Laakso on menettänyt
vaalikelpoisuutensa muutettuaan seurakunnan alueelta pois (KJ 7 luku, 2 §, 1 mom.).
Seurakuntavaalien tuloksen perusteella Seppo Laakson tilalle kirkkovaltuuston
Seurakunnan puolesta -ryhmän ensimmäiseksi varajäseneksi nousee Ulla Sillanpää.
Laakso on myös perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunnan puheenjohtaja.
Perheasiain neuvottelukeskuksen toimikunnan toimintasäännön mukaan
kirkkoneuvosto nimeää toimikunnalle puheenjohtajan. Toimintasäännön mukaan
toimikunnan jäsenten tulee omata perheneuvontatyötä hyödyttävää asiantuntemusta.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee
Seppo Laakson luottamustoimet lakanneeksi; sekä merkitsee tiedoksi,
että Laakson tilalle kirkkovaltuuston varajäseneksi nousee Ulla
Sillanpää.
Lisäksi kirkkoneuvosto päättää valita perheasiain neuvottelukeskuksen
toimikuntaan uuden puheenjohtajan.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
Kirkkoneuvosto päätti valita perheasiain neuvottelukeskuksen
toimikunnan uudeksi puheenjohtajaksi Pirjo Turtian. Hänen tilalleen
toimikunnan jäseneksi valittiin Jyrki Lausvaara. Jyrki Lausvaaran
tilalla kirkkoneuvoston edustajaksi toimikuntaan nimettiin Ina Kuula.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Seppo Laakson
luottamustoimet lakanneeksi; sekä merkitsee tiedoksi, että Laakson tilalle
kirkkovaltuuston varajäseneksi nousee Ulla Sillanpää.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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KV § 41 Nurmijärven kirkonkylän hautausmaan itäisen laajennusalueen
hautausmaakaavan muutos
KN 3.9.2013 (6/2013, § 110)
Nurmijärven kirkonkylän hautausmaan itäisen laajennusalueen
hautausmaakaavan muutos
Hautausmaan osaston 6. voimassaoleva kaava ja käyttösuunnitelma on hyväksytty
valtuustossa 30.5.1988 ja vahvistettu tuomiokapitulissa 26.8.1988.
Hautausmaalla vapaiden hautapaikkojen määrä on laskenut kriittisen matalalle
tasolle. Hautausmaan kaavoitusta tiivistämällä hautausmaan hautapaikkojen määrää
on mahdollista nostaa noin 1200 kerroshautaukseen soveltuvalla hautapaikalla.
Muutoksen myötä vapaiden hautapaikkojen määrä riittää useiden lähivuosien
tarpeisiin. Kaavan ja käyttösuunnitelman päivityksellä yhtenäistetään hautausmaan
käytön periaatteita vastaamaan lähiseurakuntien tilannetta. Käyttösuunnitelman
muutoksella seurakunta pystyy puuttumaan hautamuistomerkkien ohjaukseen aiempaa
paremmin.
Kaavan mukaisten hautapaikkojen tulouttava vaikutus vuoden 2013 hinnaston
mukaisesti on 937.290,00 euroa. Kaavamuutoksen aiheuttamat muutostyöt
hautausmaalla tehdään pääasiassa puisto- ja hautaustoimen resurssein.
Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkonkylän itäisen laajennusalueen
hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman muutoksen.
Edelleen kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
hyväksyy hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman muutoksen ja
niiden lähettämisen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.
Päätös: Esitys hyväksyttiin.
Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy Nurmijärven kirkonkylän hautausmaan itäisen laajennusalueen
hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman muutoksen;
2. lähettää päätöksen Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille vahvistettavaksi.
Päätös:
Liitteet:

Esitys hyväksyttiin.
LIITE 4,

Nurmijärven kirkonkylän hautausmaan itäisen laajennusalueen
käyttösuunnitelma + kartta.
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KV § 42 Ilmoitusasioita
1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet löytyvät seurakuntien luottamushenkilöille ja
työntekijöille suunnatulta sivustolta osoitteesta sakasti.evl.fi.
2. Kirkkovaltuuston seuraava kokous on 17.12.2013 klo 18.00. Kokousta edeltää
strategiatyöskentelyyn ja seurakuntarakenneuudistukseen liittyvä info-tilaisuus
sekä kyselytunti klo 16.30 alkaen.
3. Kokouksessa jätettiin kaksi valtuustoaloitetta: 1) aloite tyhjän sylin muistopaikan
perustamiseksi Nurmijärven hautausmaalle; 2) aloite lapsivaikutusten arviointimenetelmän eli LAVA:n ottamiseksi käytäntöön Nurmijärven seurakunnassa.

KV § 43 Kokouksen päättäminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.51.
Pöytäkirjaan liitetään valitusohjeet.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä seurakuntatoimistossa
seuraavasti: 24.10.–24.11.2013.
ma – to klo 9-16, pe klo 9-14.

Sirpa Rantala
puheenjohtaja

Sami Ojala
kokouksen sihteeri

Miikka Vesterinen
pöytäkirjan tarkastaja

Satu Viik
pöytäkirjan tarkastaja

