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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 (poissa)

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
Räty Samuli
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) (poissa)
Luukkonen Anna-Liisa (taloussihteeri) (poissa)
Muukkonen Martti (piirikappalainen)
Pesu Marko (puistopäällikkö) (poissa)
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 (poissa)
Schildt Markku (vpj.) (poissa)
Sivula Marko
Tapaninen Päivi (poissa)
Tapio Markku
Tikkaoja Tarja
Vainio Jari (poissa)
Vesterinen Miikka (poissa)
Viik Satu
Äikäs Liisa
Öhman Roni
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KV § 44 Kokouksen avaaminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirpa Rantala avasi kokouksen kello 18.43.

KV § 45 Alkuhartaus
Kirkkoherra Ari Tuhkanen pitää alkuhartauden.

KV § 46 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.

KV § 47 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 5. – 17.12.2013 välisen ajan.
Kokouskutsu on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille, kunkin ryhmän 1-3
varavaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille 9.12.2013. 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 § 48 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 §)
Aikaisemman käytännön mukaan pöytäkirjantarkastajien valinnat määräytyvät
aakkosjärjestyksessä.
Esitys:

Päätös:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Liisa Äikäs ja Roni Öhman; sekä
ääntenlaskijoiksi suhteellisen vaalin vaalilautakunnan jäsenet Pertti Harju, Marjo
Jaspa ja Erkki Rantanen.
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Liisa Äikäs ja Roni Öhman; sekä
ääntenlaskijoiksi suhteellisen vaalin vaalilautakunnan jäsenet Pertti Harju ja Erkki
Rantanen sekä varajäsen Kristiina Alakärppä.

KV § 49 Työjärjestys
Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.
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Kanttorin vaali

KN 26.11.2013 (10/2013, § 155) Kanttorin vaalin suorittaminen
Nurmijärven seurakunnan IV kanttorin virka on ollut julkisesti haettavana.
Kyseessä olevan kanttorin viran edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto,
erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen
ymmärtämisen taito.
Kanttorin virkaan haettiin julkisella menettelyllä monipuolista kirkkomusiikin osaajaa,
jonka työnkuvaan kuuluu kanttorin perustehtävien kuten jumalanpalvelusten,
kirkollisten toimitusten sekä muiden seurakunnan tilaisuuksien musiikista
vastaaminen. Nuoriso- ja rippikoulutyön osaaminen on katsottu eduksi.
Kirkkoneuvosto päätti käynnistää kanttorin viran rekrytointiprosessin kokouksessaan
1.10.2013 ja nimetä työryhmän vastaamaan rekrytointiprosessista. Työryhmään
valittiin seuraavat henkilöt: johtava kanttori Satu Ranta, julistus- ja palvelutyön
johtokunnan pj. Seppo Ahonen, strategiatyöryhmän jäsen Taina Lemola, kirkonkylän
piirikappalainen Hannu Saloranta, kirkkoneuvoston edustaja Sinikka Palokangas.
Rekrytointiprosessin aluksi julkaistiin seuraava hakuilmoitus mol.fi, evl.fi/rekry ja
nurmijarvenseurakunta.fi -sivustoilla sekä seurakunnan ilmoitustaululla.
Nurmijärven seurakunnassa on haettavana kanttorin virka.
Kanttorin viran edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto, erinomainen suomen
kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen ymmärtämisen taito.
Haemme monipuolista kirkkomusiikin osaajaa, jonka työnkuvaan kuuluu kanttorin
perustehtävien kuten jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten sekä muiden
seurakunnan tilaisuuksien musiikista vastaaminen. Kokemus nuoriso- ja
rippikoulutyöstä katsotaan eduksi. Virka on tällä hetkellä sijoitettu Nurmijärven
kirkonkylän kirkkopiiriin.
Tehtävän palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen. Virassa noudatetaan kuuden
kuukauden koeaikaa. Valitun on toimitettava ennen viran vastaanottamista
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom.
mukainen rikosrekisteriote.
Hakemukset ansioluetteloineen osoitetaan kirkkoneuvostolle merkinnällä ”kanttori”
14.11.2013 klo 16 mennessä mieluiten sähköpostitse osoitteeseen epi.kapanen@evl.fi
tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Nurmijärven seurakunta Kirstaantie 5-7,
01900 Nurmijärvi. Virka tulee ottaa vastaan 1.2.2014 tai sopimuksen mukaan.
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Kanttorin virkaan saapui määräajassa kuusi hakemusta. Kaikki hakijat olivat kelpoisia
avoinna olevaan kanttorin virkaan. Haastatteluun kutsuttiin hakuasiakirjojen
perusteella kolme hakijaa. Kutakin haastateltavaa haastateltiin 45–60 minuuttia.
Aikaan sisältyi myös haastateltavan omat kysymykset sekä kaksi eri näytettä.
Haastattelussa käytettiin yhtenäistä kysymyslomaketta. Kaikilta haastateltavilta
kysyttiin samat kysymykset. Ennen haastattelua haastateltavalle selvitettiin
rekrytointiprosessin kulku.
Nurmijärven seurakunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää
kanttorin valinnasta. Kirkkovaltuusto suorittaa kanttorin vaalin. Valtuustolla on
päätöksenteon tueksi käytettävissä kirkkoneuvoston sille laatima hakijayhteenveto ja
lausunto. Lausunnossaan kirkkoneuvosto voi ilmaista kirkkovaltuustolle oman
näkemyksensä hakijoista. Kirkkoneuvoston nimeämän rekrytointityöryhmän laatima
lausuntoluonnos on tämän pykälän liitteenä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaa
Nurmijärven seurakunnan IV kanttorinviran vaalin. Edelleen
kirkkoneuvosto päättää lähettää kirkkovaltuustolle liitteenä olevan
kanttorinviran hakijoista kootun hakijayhteenvedon sekä lausunnon
tiedoksi.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se suorittaa Nurmijärven seurakunnan
IV kanttorinviran vaalin.
Päätös:

Valittiin yksimielisesti Nurmijärven seurakunnan IV kanttorin virkaan musiikin
maisteri, kanttori, Mikko Peltokorpi.

Liitteet:

LIITE 1, hakijayhteenveto + kirkkoneuvoston lausunto.
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Seurakuntarakenneuudistus Nurmijärven seurakunnassa

KN 26.11.2013 (10/2013, § 163)
Uusi seurakuntayhtymä 2015
Kirkkohallitus valmistelee parhaillaan esitystä kirkolliskokoukselle
seurakuntarakenteen uudistamiseksi työnimellä "Uusi seurakuntayhtymä 2015". Uusi
seurakuntayhtymä 2015 koostuu seurakunnista, jotka nähdään kirkon elämän ja
toiminnan perusyhteisöinä. Seurakunnat ovat alueellisesti rajattuja, kirkon jäsenistä
muodostuvia ”kuulumisyhteisöjä”. Niissä järjestetään jumalanpalvelukset
säännöllisesti. Seurakunnat päättävät itsenäisesti muun hengellisen työn
järjestämisestä alueellaan. Jatkossa kaikki seurakunnat kuuluvat seurakuntayhtymiin.
Uusi seurakuntayhtymä 2015 itsessään on ns. palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on
mahdollistaa seurakuntatyö seurakunnissa. Seurakuntayhtymässä hoidetaan talouteen,
hallintoon, kiinteistö- ja hautaustoimeen, viestintään sekä henkilöstöhallintoon
liittyviä asioita. Kirkkolakiin ja -järjestykseen laaditaan säännökset, jotka antavat
selkeät puitteet seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnasta ja hallinnosta.
Puitteiden sisällä seurakunnan ja seurakuntayhtymän välinen vastuujako voi vaihdella.
Paikallisella tasolla tarkemmat määräykset sisältyvät esim. seurakuntayhtymän
perussääntöön tai muihin hallintosääntöihin.
Seurakuntien kaikki varat ja velvoitteet siirtyvät perussäännön voimaantulopäivänä
seurakuntayhtymälle. Seurakunnalle saatuja vapaaehtoisia rahastoja, jotka on
perustettu määrättyjä tarkoituksia varten tai lahja- tai testamenttivaroin, käytetään
edelleen niiden tarkoitusten ja ehtojen mukaisesti kunkin seurakunnan hyväksi.
Uudessa mallissa työnantajana toimii seurakuntayhtymä. Seurakuntayhtymä perustaa
ja lakkauttaa virat sekä solmii työsopimussuhteet. Virat ja työsopimussuhteet ovat
kuitenkin sijoitettuna seurakuntiin. Seurakuntayhtymä työnantajatahona mahdollistaa
työvoimaresurssien joustavan kohdentamisen yhtymän seurakuntien kesken sekä
henkilöstön liikuteltavuuden tarvittaessa seurakuntarajojen yli, esimerkiksi tilapäisissä
työruuhkissa ja lomitusten turvaamiseksi. Suuremmat henkilöstöhallinnolliset yksiköt
luovat aiempaa paremmat mahdollisuudet laadukkaan henkilöstöpolitiikan
hoitamiselle ja mielekkäiden tehtävänkuvien rakentamiselle.
Yhtymärovasti vastaa seurakuntayhtymän hengellisestä johtamisesta, yhteisten
työmuotojen yleisjohtamisesta ja strategioista sekä edustaa seurakuntayhtymää
ulospäin. Hän edistää seurakuntien yhteistyötä. Pienissä seurakuntayhtymissä
yhtymärovastin tehtävää voi hoitaa oman toimen ohessa, mutta suurissa yksiköissä
tehtävä on päätoiminen. Seurakuntayhtymän henkilöstön (pl. yhteinen seurakuntatyö)
esimiehenä toimii seurakuntayhtymän talouden ja hallinnon johtava viranhaltija.
Yhtymärovasti toimii talouden ja hallinnon johtavan viranhaltijan esimiehenä.
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Seurakuntayhtymän hallintoa hoitavat yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen
kirkkoneuvosto, johtokunnat sekä seurakuntayhtymän viranhaltijat. Yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii vaaleilla valittu luottamushenkilö.
Seurakunnan jäsenet valitsevat suoralla vaalilla sekä seurakuntaneuvoston että
yhteisen kirkkovaltuuston.
Koska hiippakunnat ovat alueiltaan erilaisia, hiippakunnan alueella sijaitsevien
seurakuntayhtymien lukumäärä ja koko suunnitellaan paikallisista tarpeista käsin.
Lähtökohtana tulee olla toimivat yhteistyöalueet. Tärkeää on, että paikallisseurakunnat
voivat olla alusta asti mukana muutosprosessissa.
Kirkkohallituksen valmistelutyön aikataulutavoitteena on saada esitys
kirkolliskokouksen käsiteltäväksi toukokuussa 2014. Kirkolliskokouksen päätöksiä
voidaan odottaa marraskuussa 2014. Näin ollen tarvittavat kirkkolain muutokset
astuisivat voimaan 2015.
Kuntapuolella hallitusohjelman mukainen kuntarakennelaki on astunut voimaan
1.7.2013. Kunnissa on käynnissä sekä kuntarakenneselvitys että sote-selvitykset.
Kuntarakenneselvitysten ja yhdistymisesitysten määräaika päättyy kuusi kuukautta
sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki (sotejärjestämislaki) on hyväksytty eduskunnassa.
Kuntien tulee ilmoittaa ministeriölle 30.11.2013 mennessä, minkä kunnan tai kuntien
kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä. Kuntarakenteiden selvityksiä on useita
samanaikaisesti käynnissä eri alueiden mahdollisista kuntaliitoksista mm. KeskiUudenmaan kahdeksan kunnan selvitys. Mukana selvityksessä ovat Hyvinkää,
Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo ja Tuusula.
Edellä mainitun kahdeksan kunnan selvitysalueella on yhdeksän seurakuntaa ja yksi
seurakuntayhtymä. Näiden seurakuntien edustajia oli 14.11.2013 koolla Hyvinkään
seurakunnan ja Nurmijärven ja Tuusulan rovastikuntien lääninrovastien kutsumana.
Tilaisuudessa todettiin muun muassa, että kuntapuolen tilannetta on seurakunnissa
seurattava tiivisti, koska kuntarakenteen ratkaisut vaikuttavat nykyisen lainsäädännön
perusteella seurakuntarakenteeseen. Seurakuntien olisi myös syytä varautua
mahdollisiin kuntaliitoksiin proaktiivisesti ryhtymällä selvittämään omia tilanteitaan.
Tilaisuudessa todettiin myös, että selvitystyöllä rakennetaan entistä parempaa
luottamusta seurakuntien välille. Luottamuksen ja yhteisen tahtotilan rakentamiseen
tarvitaan aikaa ja siksi selvitystyöhön on syytä ryhtyä mahdollisimman pian.
Uusi seurakuntayhtymä 2015 muutoksen valmistelun kirkolliskokouksessa ja
kuntarakenneselvitysten kuntapuolella ollessa jo pitkällä todettiin, että kahdeksan
Keski-Uudenmaan kunnan alueella olevien yhdeksän seurakunnan ja yhden
seurakuntayhtymän olisi pikaisesti käsiteltävä asiaa kirkkoneuvostoissaan ja
kirkkovaltuustoissa. Seurakuntarakenne ja kuntarakennemuutostilanne tuodaan
kirkkovaltuustojen tietoon. Kirkkovaltuustot päättävät seurakuntien lähtemisestä
mukaan seurakuntarakenteita selvittävään työhön ja valitsevat 2-3 henkilöä
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valmistavaan kokoukseen, jossa organisoidutaan jatkotyöskentelyyn. Valmistava
kokous järjestetään tammikuun 2014 aikana Järvenpäässä. Liitteenä on muistio
Hyvinkään 14.11.2013 tilaisuudesta ja siellä alustajina olleiden esityksistä.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se:
1. merkitsee tiedoksi selvityksen Uusi seurakuntayhtymä 2015
valmistelusta ja alueen kuntarakenneselvitystilanteesta;
2. päättää Nurmijärven seurakunnan lähtevän mukaan
seurakuntarakenteita selvittävään työhön Keski-Uudenmaan
alueella;
3. valitsee 3 henkilöä Nurmijärven seurakunnan edustajiksi
valmistavaan kokoukseen, jossa seurakuntarakenteiden
selvitystyön organisoinnista Keski-Uudenmaan alueella päätetään.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle että, se
valitsee seurakunnan edustajiksi valmistelevaan kokoukseen Sirpa
Rantalan, Markku Jalavan ja Ari Tuhkasen.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se:
1. merkitsee tiedoksi selvityksen Uusi seurakuntayhtymä 2015 valmistelusta ja
alueen kuntarakenneselvitystilanteesta;
2. päättää Nurmijärven seurakunnan lähtevän mukaan seurakuntarakenteita
selvittävään työhön Keski-Uudenmaan alueella;
3. valitsee 3 henkilöä, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirpa Rantalan,
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Jalavan ja kirkkoherra Ari
Tuhkasen, Nurmijärven seurakunnan edustajiksi valmistavaan kokoukseen,
jossa seurakuntarakenteiden selvitystyön organisoinnista Keski-Uudenmaan
alueella päätetään.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 2, muistio Hyvinkään tilaisuudesta.
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Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2014 - 2016 toiminta- ja
taloussuunnitelma

KN 11.12.2013 (11/2013, § 171) Nurmijärven seurakunnan vuoden 2014
talousarvio ja suunnitteluvuosien 2014-2016 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.
Euroopan komission 5.11. julkaiseman talousennusteen mukaan Euroopan talous
kääntyi tämän vuoden toisella neljänneksellä jälleen kasvuun. Erot eri EU-maiden
välillä ovat kuitenkin erittäin suuria. Kotimaan kokonaistuotannon aleneminen
kahtena vuonna peräkkäin heijastuu vääjäämättä julkisen talouden rahoitusasemaan
niin, että julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Julkiset menot suhteessa
kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen.
Seurakuntien talouden tila heikkeni vuonna 2012. Verotulot alenivat 2,8 %.
Toimintakate kasvoi 0,5 % mutta investointien määrä aleni. Sellaisten seurakuntien
määrä lisääntyi, joissa vuosikate ja tilikauden tulos olivat negatiivinen.
Kun taloudessa eletään taantumaa tai enimmilläänkin kasvu on vähäistä, paikallisilla
olosuhteilla on suuri merkitys seurakunnan talouden kehitykseen.
Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous
on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin
tasapainossa. Kirkkohallitus suosittelee käytettäväksi talouden tasapainon mittarina
vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten
vuosikeskiarvoon.
Niissä seurakunnissa, joissa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2014 tai
joissa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on
laadittava talouden tasapainottamiseksi suunnitelma, joka yltää vähintään kolmen
vuoden päähän.
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Tuloslaskelmasta
toimintatuotot

Tp 2012

Ta 2013

17.12.2013
Muutos %

Ta 2014

Muutos %

697.181

687.700

-1,3

681.100

-1,0

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

7.939.143
5.042.244
63,5 %
62,7 %

8.262.700
5.421.000
65,6 %
65,6 %

4,1
7,5

8.013.602
5.135.160
64,1
65,1

-3,0
-5,3

Toimintakate

7.241.962

7.575.000

4,6

7.332.502

-3,2

(kirkollisverot)
(yhteisöverot)

8.043.126
569.765

8.263.000
572.000

2,7
0,4

7.892.000
630.000

-4,5
10,0

vuosikate

794.900

552.600

-30,5

506.198

-8,4

Tilikauden yli/alijäämä

222.460

-39.200

-117,6

-78.602

-100,5

Muutos %

Ta 2014

Muutos %

Rahoituslaskelmasta

Tp 2012

Ta 2013

tulorahoitus

794.900

552.600

-30,5

506.198

-8,4

investoinnit

823.420

1.818.000

120,8

1.357.000

-25,3

Käyttöom. myyntitulot
pitkäaik. lainojen vähennys
kassavarojen muutos
toimintapääoma

(1.000.000)

800.000

172.414

172.400

0

172.400

-358.252

-438.300

22,3

-223.202

3.297.000

2.858,700

-18,1

Uusi seurakuntayhtymä 2015 rakennemalliin vaadittavia kirkkolain,
kirkkojärjestyksen ja kirkon vaali- järjestyksen muutosesityksiä valmistellaan
kirkkohallituksessa. Seurakuntarakenteet palaavat kirkolliskokouksen käsittelyyn
lainsäädäntöasiana toukokuussa 2014. Kun yhtymiin mennään, niin yhtenäisen
tukipalveluorganisaation luominen vaatii seurakunnilta yksimielisyyttä ja erinäisiä
toimenpiteitä hankkeen onnistumiseksi.
Seurakuntamme talouden tulevaisuuden näkymät sisältävät haasteita. Käyttötalouden
tasapainotustoimet on tällä suunnittelukaudella käynnistetty. Siitä kertoo mm.
veroprosentin laskeminen 1,45 prosenttiin.
Seurakuntamme siirtyi syyskuun 2013 alusta Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi ja
siirtymävaihe on vaatinut työntekijöiltä venymistä uusien järjestelmien
opettelemisessa sekä tiedon siirtämisessä ja varmistamisessa tuotantoon.
Kipasta johtuen talousarvion raporttinäkymä on erilainen kuin ennen. Näkymässä on
vain vertailu edellisen vuoden talousarvioon. Myöhemmässä vaiheessa saadaan
mukaan myös edellisen vuoden tilinpäätösluvut.
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Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2014 talousarvioksi ja
vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi;
2. päättää vuoden 2014 alijäämän katettavaksi edellisten vuosien
ylijäämällä.
Päätös:

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2014 talousarvioksi ja
vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi;
2. päättää vuoden 2014 alijäämän katettavaksi edellisten vuosien
ylijäämällä;
3. hyväksyy hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2014.
Asian käsittely:
Keskustelun aikana Esko Haapalainen teki kirkkoneuvoston esityksestä poikkeavan
esityksen seuraavasti:
Muutosehdotus tummennetulla kohtaan Lapsi- ja perhetyön yhteinen
toiminta-ajatus (s. 31):
Annetaan lapsille lapsuus. Kuullaan lapsen ääni. Lapsella on oikeus hyvään
elämään. Tavoitteena on tukea lapsia ja heidän perheitään ja antaa heille
kristillinen kasvatus sekä kirkon tunnustuksen mukainen kristinopin opetus.
Tutustumaan ja osallistumaan kotiseurakunnan toimintaan. Toimintaa
kehitetään perheiden tarpeiden mukaisesti.
Haapalaisen tekemää muutosesitystä ei kannatettu. Haapalainen jätti eriävän
mielipiteen.
Edelleen keskustelun aikana Esko Haapalainen teki kirkkoneuvoston esityksestä
poikkeavan esityksen seuraavasti:
Muutosehdotus tummennetulla kohtaan Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatus
(s.35):
Varhaisnuorten persoonallisen ja kristillisen kasvun tukeminen. Edistää
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varhaisnuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla tavoitteellista,
yksilöt huomioivaa mielekästä toimintaa kristillisessä viitekehyksessä. Tukea
kotien ja koulujen kasvatusta sekä kristinopin opetusta kirkon tunnustuksen
mukaisesti.
Haapalaisen tekemää muutosesitystä kannatti Ina Kuula. Puheenjohtaja teki
äänestysesityksen: kättennostoäänestys. Äänestystulos: 26 ääntä kirkkoneuvoston
pohjaesitykselle, 2 Haapalaiselle, 1 tyhjä. Näin ollen kirkkoneuvoston esitys tuli
hyväksytyksi.
Edelleen keskustelun aikana Esko Haapalainen teki kirkkoneuvoston esityksestä
poikkeavan esityksen seuraavasti:
Muutosehdotus tummennetulla kohtaan Nuorisotyön toiminta-ajatus (s. 38):
Nuorten tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa. Antaa heille kristillinen
kasvatus sekä kirkon tunnustuksen mukainen opetus, niin myös edistää
muuta Pyhän Raamatun ja kirkon tunnustuksen pohjalla tapahtuvaa työtä
elävän kristillisyyden voimaan saattamiseksi ja Jumalan sanan
levittämiseksi.
Haapalaisen tekemää muutosesitystä kannatti Ina Kuula. Puheenjohtaja teki
äänestysesityksen: kättennostoäänestys. Äänestystulos: 25 ääntä kirkkoneuvoston
pohjaesitykselle, 3 Haapalaiselle, 1 poissa. Näin ollen kirkkoneuvoston esitys tuli
hyväksytyksi. Haapalainen jätti eriävän mielipiteen.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Kirkkovaltuusto päätti
1. hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2014 talousarvioksi ja
vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi;
2. vuoden 2014 alijäämän katettavaksi edellisten vuosien ylijäämällä;
3. hyväksyä hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2014.
Markku Tapio teki seuraavan ponsiehdotuksen Tarja Tikkaojan ja Markku Jalavan
kannattamana: Hyväksyessään vuoden 2014 talousarvion ja toimintasuunnitelman
kirkkovaltuusto edellyttää, että kirkkoneuvosto selvittää vuoden 2014 aikana
mahdollisuutta tehdä seurakunnan toiminnan panos-tuotos -analyysi. Ponsiehdotus
hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet:

LIITE 3, vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2014-2016 toiminta- ja
taloussuunnitelma. Toimitetaan erikseen.
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KV § 53 Hautasijan luovuttamisesta perittävät maksut vuonna 2014
KN 26.11.2013 (10/2013, § 159) Hautasijan luovuttamisesta perittävät maksut
vuonna 2014
Kirkkolain 9§:n mukaan hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä
palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle
palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Kirkkovaltuusto päättää haudoista
perittävistä maksuista.
Kiinteistöpalvelun johtokunta 5.11.2013 (Kokous 6/2013 §75)
Hautasijan luovuttamisesta perittävät maksut säilyvät samana kuin vuonna
2013, mutta hallinta-ajan kesto vaihtuu 35 vuodesta 25 vuoteen. (KV
22.10.2013 §41).
Puistopäällikön esitys:
Hyväksytään hautaustoimen maksut vuodelle 2014
Päätös:

Esityksen mukaisesti

Talousjohtajan esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy
hautasijan luovuttamisesta perittävistä maksuista liitteenä olevan
hinnaston mukaisesti.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautasijan luovuttamisesta
perittävistä maksuista liitteenä olevan hinnaston mukaisesti. (LIITE 4)
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet:

LIITE 4, hinnasto hautojen luovuttamisesta perittävistä maksuista.
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KV § 54 Kehitysvammatyön johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta
KN 26.11.2013 (10/2013, § 161)
Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan jäsenen ja varajäsenen
valinta
Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokunnan jäsenten kaksivuotiskausi
päättyy tänä vuonna. Johtokunnan jäsenet on valittu sopijaseurakunnista valintavuoron
mukaisessa järjestyksessä. Tulevaksi kaudeksi 2014-2015 varsinaisen jäsenen ja
hänelle varajäsenen valitsevat Karjaan suomalainen, Karkkilan, Kirkkonummen
suomalainen, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan, Hyvinkään, Pukkilan ja
Sipoon suomalainen seurakunta.
Kokouksessaan 2.9.2009 kehitysvammatyön johtokunta päätti, että ne seurakunnat,
jotka eivät ole varsinaisen jäsenen valintavuorossa, voivat halutessaan valita
johtokuntaan läsnäolojäsen. Tällä jäsenelle on johtokunnan kokouksissa puhe- ja
läsnäolo-oikeus. Tällä menettelyllä on pyritty syventämään jäsenseurakuntien ja
kehitysvammatyön johtokunnan välistä tiedon kulkua.
Johtokunnan jäsenten, varajäsenten ja läsnäolojäsenten kokous- ja matkakulut hoitaa
kotiseurakunta omien käytäntöjensä mukaisesti.
Sopimuksen mukaisesti on Nurmijärven seurakunnan vuoro valita jäsen ja hänelle
varajäsen Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokuntaan vuosiksi 20142015. Valinnan suorittaa kirkkovaltuusto.
Kirkkoherran esitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee
jäsenen ja hänelle varajäsenen Mäntsälän seurakunnan
kehitysvammatyön johtokuntaan vuosiksi 2014-2015.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Jäseninä ovat aiemmin olleet diakonit Tuula
Moström ja Jonna Dmitrieva.

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee jäsenen ja hänelle
varajäsenen Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokuntaan vuosiksi 20142015. Jäseninä ovat aiemmin olleet diakonit Tuula Moström ja Jonna Dmitrieva.
Päätös:

Kirkkovaltuusto valitsi Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön johtokuntaan
vuosiksi 2014-2015 jäseneksi Tuula Moströmin ja varajäseneksi Jonna Dmitrievan.
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KV § 55 Ilmoitusasioita
1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet löytyvät seurakuntien luottamushenkilöille ja
työntekijöille suunnatulta sivustolta osoitteesta sakasti.evl.fi.
2. Kirkkovaltuuston alustava kokousaikataulu vuodelle 2014:
• ti 11.3.2014
• ti 17.6.2014
• ti 14.10.2014
• ti 16.12.2014
3. Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen
kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon
tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. 60 %
tuotosta menee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja
katastrofiapuun. 20 % käytetään vuosittain valittavaan kohteeseen Suomessa ja 20
% kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön.
Joka kevät Yhteisvastuun reilut 35 000 vapaaehtoista arkienkeliä lähtevät
liikenteeseen keräyslistojen ja -lippaiden kanssa. Keräykseen osallistuvat kaikki
Suomen ev. lut. seurakunnat. Keräys järjestetään helmi-huhtikuussa, mutta
keräyslupa on voimassa ympäri vuoden. 2014 keräysluvan numero on Keräyslupa
2020/2013/1976, ÅLR 2013/5164. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan
presidentti. Keräyksen esimies vuonna 2014 on Oulun hiippakunnan piispa
Samuel Salmi.
Kirkkohallituksen täysistunto on hyväksynyt valtakunnallisen saattohoitohankkeen
Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2014 kotimaiseksi erityiskohteeksi.
Terho-säätiön koordinoiman ja yhteistyössä muiden saattohoidon toimijoiden
kanssa toteuttaman hankkeen tavoitteena on luoda kattava, valtakunnallinen
saattohoidon ja kuolevan kärsimyksen hoitamisen ammatillinen
konsultaatiopalvelu, jonka avulla ammattimaisia saattohoitopalveluja olisi
saatavilla aiempaa laajemmin myös kasvukeskusten ulkopuolella.
Hankkeen tarkoituksena on niin ikään vahvistaa auttamisverkostoa ja tuoda
seurakuntien sielunhoitotyön rooli entistä näkyvämmäksi kuolevan potilaan
hoidossa ja omaisten tukemisessa. Keräyksen ulkomaisena esimerkkikohteena
vuonna 2014 on Guatemala.
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KV § 56 Kokouksen päättäminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.46.
Pöytäkirjaan liitetään valitusohjeet.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä seurakuntatoimistossa
seuraavasti: 19.12.2013–19.1.2014.
ma – to klo 9-16, pe klo 9-14.

Sirpa Rantala
puheenjohtaja

Sami Ojala
kokouksen sihteeri

Liisa Äikäs
pöytäkirjan tarkastaja

Roni Öhman
pöytäkirjan tarkastaja

17.12.2013

