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Kokouksen osallistujat
Jäsenet:
Ahonen Seppo
Alakärppä Kristiina
AriluomaTuula
Forssell Taavi
Haapalainen Esko
Harju Pertti
Heikkilä Anneli
Helminen Sinikka
Jaakkola Pia
Jalava Markku
Jaspa Marjo

JärvinenTapio
Kaasalainen Erkki
KorhonenVirpi
Kuula Ina
Kuusilinna Erika
Manninen Armi
Markkanen Aulikki
Ojamäki Timo
Palokangas Sinikka
Rantala Sirpa (pj.)
Rantanen Erkki

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

Varajäsenet:

Työtekijät:
Hyvärinen Tuomo (talousjohtaja)
Tukeva Pekka (kirkkovaltuuston sihteeri)
Tuhkanen Ari (kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.)
Haapalainen Johannes (rippikoulutyöstä vastaava pappi)
Halonen Eeva (lähetyssihteeri)
Kantola Arto (johtava nuorisotyönohjaaja)
Konttinen Tero (johtava diakoni)
Ranta Satu (johtava kanttori)
Sipola Leena (piirikappalainen)
Tolvanen Birgit (tiedottaja)
Vuoriheimo Raimo (kiinteistöpäällikkö)
Riitta-Leena Sihvola (piirikappalainen)
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KV § 25 Kokouksen avaaminen

14.10.2014

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirpa Rantala avasi kokouksen.

KV § 26 Alkuhartaus
Nurmijärven seurakunnan kirkkoherra Ari Tuhkanen piti alkuhartauden.

KV § 27 Läsnäolevien toteaminen
Esitys:

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

Päätös:

Esityksen mukaan. Paikalla 27 jäsentä.

KV § 28 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 6.10. – 14.10.2014 välisen ajan.
Kokouskutsu on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille, kunkin ryhmän 1-3
varavaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille 2.10.2014. Kokouksen ajankohdasta ja
paikasta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille kirjeellä. Lisäksi kokouksesta on tiedotettu
Nurmijärven Uutiset – seurakuntatoimintaa palstalla 1. ja 8.10.2014 sekä seurakunnan
kotisivuilla.
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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KV § 29 Pöytäkirjantarkastajien valinta

14.10.2014

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

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Pertti Harju ja Sinikka Helminen; sekä
ääntenlaskijoiksi suhteellisen vaalin vaalilautakunnan jäsenet Pertti Harju, Marjo
Jaspa ja Erkki Rantanen.

Päätös:

Esityksen mukaan. Marjo Jaspan tilalle valittiin Päivi Tapaninen.

KV § 30 Työjärjestys
Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esityksen mukaan. Ilmoitusasioihin lisätään kohta 5: seurakuntalaisille ja
luottamushenkilöille järjestettävä seurakuntarakenne-tilaisuus..
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KV § 31

14.10.2014

Valtuustoaloite Kirkonkylän kappelin äänentoiston
parantamiseksi
--------------------------------------------------------------------------------------------KV § 23 Valtuustoaloite Kirkonkylän kappelin äänentoiston parantamiseksi
Kirkkovaltuustolle jätettiin useiden valtuutettujen allekirjoittama aloite
kirkkovaltuuston kokouksessa 17.6.2014 Kirkonkylän kappelin äänentoiston
parantamiseksi.

Kiinteistöpalvelun johtokunnan selvitys:
Kirkonkylän kappelille on hankittu äänentoistolaitteisto, joka on vuoden 2013
loppupuolella päivitetty ajanmukaiseksi langattomien laitteiden valtakunnallisten
taajuuksien muutoksien vuoksi. Laitteet ovat täysin käytettävissä, mutta käyttöaste on
ollut vähäinen. Kappelivahtimestari ohjeistaa tarvittaessa laitteiden käyttöön.

Kiinteistöpalvelun johtokunnan päätös:
Valtuustoaloite ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuustoaloite ei anna aihetta
jatkotoimenpiteisiin.
---------------------------------------------------------------------------------------------Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että valtuustoaloite ei anna aihetta
jatkotoimenpiteisiin.

Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

Liite 1,Valtuustoaloite Kirkonkylän kappelin äänentoiston parantamiseksi
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KV § 32

14.10.2014

Vanhan seurakuntatalon alueen kaavamuutos
---------------------------------------------------------------------------------------------KN § 93

Vanhan seurakuntatalon alueen kaavamuutos

Nurmijärven seurakunta on tehnyt Nurmijärven kunnalle anomuksen vanhan
seurakuntatalon purkamisesta, mutta kunta palautti sen käsittelemättä.
Koska kyseinen vanhan seurakuntatalon alue on kaavallisesti suojeltu, ei voida suoraan
antaa purkupäätöstä, vaan ensin on haettava kaavamuutos koko alueelle.
Rakennus on nykyisin kaavassa merkitty SR1 ja kuuluu Kirkonmäki Rn:o 2015 alueeseen.
Kiinteistöpalvelun johtokunnan päätös:
Nurmijärven seurakunta hakee kyseiselle alueelle kaavamerkinnän muutosta
puistoalueeksi.

Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Nurmijärven seurakunta hakee
kyseiselle alueelle kaavamerkinnän muutosta puistoalueeksi.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Nurmijärven seurakunta hakee
kyseiselle alueelle kaavamerkinnän muutosta puistoalueeksi.
Päätös:

Kirkkovaltuusto päätti, että Nurmijärven seurakunta hakee
vanhan seurakuntatalon rakennuksen osalta alueelle Kirkonmäki Rn:o 2015
kaavamerkinnän muutosta puistoalueeksi.
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Kirkollisveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2015
---------------------------------------------------------------------------------------KN § 95 Kirkollisveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2015
_____________________________________________________________________
Kirkkolain 15:2 mukaan seurakunnan jäsenen tulee osallistua seurakunnan,
seurakuntayhtymän 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 tai yhteinen 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.
Tiivistelmä VM:n Suhdannekatsauksesta 1/2014

Kuluvana vuonna talous kasvaa vain 0,2 % ja vuonna 2015 päästään maltilliseen 1,4
prosentin kasvuun. Ennustejakson viimeisenä vuotena 2016 BKT:n kasvuksi muodostuu 1,6 %.
Vuonna 2015 kaikki kysyntäerät julkisia investointeja lukuun ottamatta vaikuttavat
talouskasvuun positiivisesti. Vienti lisääntyy 4,6 % kansainvälisen kaupan piristyessä.
Kotitalouksien reaalitulojen kehitys jää kuitenkin heikoksi ja yksityisen kulutuksen kasvu
jatkuu edelleen hyvin vaimeana.
Työttömyys on lisääntynyt jo miltei kahden vuoden ajan sen arvioidaan jatkavan kasvuaan
kuluvana vuonna. Ennuste vuoden 2014 työttömyysasteelle on 8,5 %. Työllisyyskehityksen
arvioidaan olevan lähivuosinakin hyvin vaisua. Työllisyyden paranemisnäkymiä varjostavat
työmarkkinoiden lisääntyneet rakenneongelmat. Avoimien työpaikkojen kesto on pidentynyt ja
pitkäaikaistyöttömyys kasvanut. Julkisen talouden alijäämä pienenee selvästi v. 2015
sopeutustoimien ja talouden lievän elpymisen ansiosta. Alijäämä on kuitenkin edelleen
huomattava ja julkisyhteisöjen velka, joka on ylittämässä 60 prosentin rajan jo tänä vuonna,
jatkaa kasvuaan ennustejaksolla.
Ennusteen riskit kohdistuvat ensisijaisesti siihen, kuinka nopeasti ja voimakkaasti reaalitalous
tulee reagoi kansainvälisen kysynnän kohenemiseen. Tässä esitetyn ennustekuvan valossa
Suomen talous tulee kehittymään monia kilpailijamaitamme heikommin.

Nurmijärven kunnan väestösuunnitteen toukokuu 2013 mukaan Nurmijärven
väestökasvu edelliseen vuoteen on 1,4 % vuonna 2014, vuonna 2015 kasvu on 1,7 %
ja vuosina 2016 ja 2017 se on 1,6 %. Työttömyysaste Uudenmaan alueella heinäkuun
2014 lopulla oli n. 11 %, kun se oli Nurmijärvellä n. 7,4 %. Työttömyys on ollut
kuluneena vuonna Nurmijärvelläkin kasvamaan päin.
Nurmijärven kunta on nyt arvioinut kunnallisverotulojen kasvavan kuluvana vuonna
noin 3,2 % viime vuodesta ja vuonna 2015 kasvu olisi vain noin 1,7 %.
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Suomen Kuntaliitto on arvioinut kuntien verotulojen kasvuksi vuodelle 2015
keskimäärin noin 1,8 %. Seurakuntien verotulokertymät ovat noin 1,5-2 % kuntien
kertymiä alhaisemmat.
Nurmijärven seurakunnan yhteisöveron määrän ensi vuonna arvioidaan olevan vuoden
2013 tasoa ja sen osuus koko verotulokertymästä on vain n. 7 %. Parhaillaan on
käynnissä hanke yhteisöveron muuttamisesta vuosittaiseksi valtionavustukseksi.
Seurakuntamme verotulojen kasvuksi vuonna 2015 arvioidaan yhteensä noin 1 %
kuluvaan vuoteen verrattuna.
Ratkaisevaa on miten tämän vuoden kirkollisverotuotto toteutuu budjetoituun nähden.
Elokuussa tilitettyjen verojen jälkeen olemme n. 3 % miinuksella viime vuoteen
nähden, mutta todellisuudessa kertymä on samaa tasoa viime vuoden vastaavan
ajankohdan kanssa, jos emme huomioi tämän vuoden veroprosentin laskua.
Vuoden 2015 investointisuunnitelmassa on investointeihin varattu noin 0,8 miljoonaa
euroa. Suurin ensi vuoden investointi on Klaukkalan uurnaholvin ja muistelualueen
rakentaminen n. 600.000 euroa. Suunnittelukauden uusinvestointien määrä on
pienenemään päin, mutta vastaavasti korjausinvestointien osuus on kasvamaan päin.
Verotulojen supistuttua, on syytä tarkoin harkita mitä investoidaan ja miten
investoinnit tullaan rahoittamaan.
Veroprosenttia laskettiin vuodelle 2014 1,5 prosentista 1,45 prosentin tasolle ja
vuoden 2015 budjettia on laadittu 1,45 prosentin kirkollisverotuloon perustuen.Tällä
hetkellä on niin monta ennustamatonta epävarmuustekijää, jotka voivat vaikuttaa
tuleviin verotuloihin, ettei ole syytä lähteä muuttamaan veroprosenttia suuntaan taikka
toiseen. Talouden taantuma ei näytä hellittävän ja maailman tilanne on todella
herkässä vaiheessa ja negaatiot käynnistävät helposti uudelleen talouskriisin
syntymisen.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2015
kirkollisveron tuloveroprosentiksi 1,45.
---------------------------------------------------------------------------------------Kirkkoneuvoston esitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2015
kirkollisveron tuloveroprosentiksi 1,45.
Päätös:

Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 1,45%
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KV § 34

14.10.2014

Ilmoitusasioita
1) Kirkkovaltuuston edellisen kokouksen pöytäkirja 2/2014 (Liite 2).
2) Kirkolliskokous päätti vuonna 2011 pyytää piispainkokousta edistämään kirkkomme
sisäistä yhteyttä. Aloitteen takana oli monen tarve syventää ymmärrystä eri tavoin
ajattelevien välillä kirkossamme. Piispojen teesit kutsuvat omalta osaltaan kirkkomme
jäseniä mukaan keskusteluun ja kristittyjen yhteyden vahvistamiseen (Liite 3).
3) Vaalilautakunnan työskentelyn tilannekatsaus. Vaalikone on avattu.
Ennakkoäänestyspaikkoja on 17. Päivystäjinä luottamushenkilöitä ja seurakunnan
työntekijöitä. Seurakuntaviestissä on laaja vaaliosuus. Seurakunta teettää julisteen
ehdokkaista valitsijayhdistysten jaettavaksi. Niitä on saatavissa kaikista
toimipisteistä.
4) Seuraava kirkkovaltuuston kokous on ti 16.12.2014 klo 18.00
5) Seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille järjestettävä seurakuntarakenteenkuulemistilaisuus. Tilaisuus järjestetään ti 25.11. klo 19.00.

KV § 35 Kokouksen päättäminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.
Pöytäkirjaan liitetään valitusohjeet.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä seurakuntatoimistossa seuraavasti:
20.10.–20.11.2014. ma – pe klo 9-12.

Sirpa Rantala
puheenjohtaja

Pekka Tukeva
kokouksen sihteeri

Pertti Harju
pöytäkirjan tarkastaja

Sinikka Helminen
pöytäkirjan tarkastaja

