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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:
Saukonoja Reima
Työtekijät:
Hyvärinen Tuomo (talousjohtaja)
Tukeva Pekka (kirkkovaltuuston sihteeri)
Tuhkanen Ari (kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.)
Haapalainen Johannes (rippikoulutyöstä vastaava pappi) Poistui kokouksesta § 44 aikana
Halonen Eeva (lähetyssihteeri) Poistui kokouksesta § 46 aikana
Hella Jarmo (sairaalateologi) Poistui kokouksesta § 44 aikana
Kantola Arto (johtava nuorisotyönohjaaja)
Konttinen Tero (johtava diakoni) Poistui kokouksesta § 47 aikana
Luukkonen Anna-Liisa (taloussihteeri)
Ranta Satu (johtava kanttori) Poistui kokouksesta § 44 aikana
Saulamo Helena (lapsityönohjaaja) Poistui kokouksesta § 44 aikana
Sipola Leena (piirikappalainen)
Tolvanen Birgit (tiedottaja)
Vuoriheimo Raimo (kiinteistöpäällikkö)
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Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirpa Rantala avasi kokouksen.

KV § 37 Alkuhartaus
Nurmijärven seurakunnan kirkkoherra Ari Tuhkanen piti alkuhartauden.

KV § 38 Läsnäolevien toteaminen
Esitys:

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

Päätös:

KV § 39 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 9.– 16.12.2014 välisen ajan.
Kokouskutsu on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille, kunkin ryhmän 1-3
varavaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille 10.12.2014. Kokouksen ajankohdasta ja
paikasta on ilmoitettu kirkkovaltuutetuille kirjeellä. Lisäksi kokouksesta on tiedotettu
Nurmijärven Uutiset – seurakuntatoimintaa palstalla 26.11., 3. ja 10.12.2014 sekä
seurakunnan kotisivuilla.
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan
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KV § 40 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen
pöytäkirjan. (Kirkkovaltuuston työjärjestys 4 §)
Aikaisemman käytännön mukaan pöytäkirjantarkastajien valinnat määräytyvät
aakkosjärjestyksessä.
Esitys:

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Pia Jaakkola ja Markku Jalava; sekä
ääntenlaskijoiksi suhteellisen vaalin vaalilautakunnan jäsenet Pertti Harju, Marjo
Jaspa ja Erkki Rantanen.

Päätös:

.Esityksen mukaan. Marjo Jaspan tilallevalittiin Kristiina Alakärppä.

KV § 41 Työjärjestys
Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi osanottajille toimitettu esityslista liitteineen.

Päätös:

Esityksen mukaan
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Metsäsuunnitelma vuosille 2014-2023
____________________________________________________________________
Kiint. palv. jtk 4/2014 § 71
Nurmijärven seurakunnalla on metsää 79,6 ha. Metsäsuunnitelman tekeminen perustuu
lakiin. Metsäsuunnitelma tarkoittaa seuraavaa:
Metsäsuunnitelma sisältää metsän yhteenvetotiedot, perustiedot kuvioittain ja
metsäkartat. Siinä on kuvattu metsän hakkuumahdollisuudet ja hoitotarpeet lähivuosina.
Kaikilta metsäkuvioilta on kerätty tietoa maaperästä, puustosta, hakkuu- ja
metsänhoitotarpeista sekä luonnonhoidosta. Metsäsuunnitelma tehdään metsänomistajan
erityistavoitteet huomioiden. Ehdotukset eivät ole sitovia ja esimerkiksi
puumarkkinatilanteen mukaan voidaan harkita muitakin vaihtoehtoja.
Metsäsuunnitelmasta saa apua metsäasioista päätettäessä.
Kantorahatulo vuosilta 2014-2023 kaikkiaan 125 280,Metsänhoitotyöt vuosilta 2014-2023 23 226,-

Kiinteistöpäällikön esitys: Merkitään tiedoksi
Kiinteistöpalvelun johtokunnan päätös: Esityksen mukaisesti.
_______________________________________________________________________

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi ja esittää sen kirkkovaltuustolle
vahvistettavaksi.
Päätös:

Esityksen mukaan.

Liitteet:

Metsäsuunnitelma kansio nähtävissä kokouksessa
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_____________________________________________________________________________________________
Kiinteistöpalvelun jtk. 30.9.2014
Hinnastoon uutena asiana tulee kokonaan uusi osasto 3D, joka rakennetaan entisen 3C
(ns. vähäosaisten haudat) osaston paikalle. 3D osasto on uurnahautoja varten, joita
tulee tähän tilaan mahtumaan yli 300 kpl. Paikan hinta on hieman kalliimpi kuin 6U
osaston uurnapaikoilla paremman sijainnin vuoksi.
3D osaston haudoille kuuluu asentaa tyynykivet ilman aluskiveä.
Toisena uutena asiana ovat seurakunnalle hallinta-ajan päättymisen johdosta ,
osastoilta 1, 2 ja 3 palautuneiden hautapaikkojen uudelleenmyynnin hinnat.
Hautapaikat ovat kalliimpia kuin osaston 6 uudet paikat paremman sijainnin ja
kysynnän vuoksi. Osassa palautuneita hautoja on reunakiviä. Ne velvoitetaan
jättämään ja niistä veloitetaan erikseen. Maksimissaan myydään kaksi vierekkäistä
hautapaikkaa, eli isoja palautuneita hautoja jaetaan pienemmiksi haudoiksi.
Näitä seurakunnalle palautuneita hautoja on n. 100 kpl, leveydeltään 1-4
hautapaikkaa. Joten yhteensä palautuneita hautapaikkoja on n. 150-250.
Puistopäällikön esitys:
Hyväksytään hautatoimen maksut vuodelle 2015
Kiinteistöjohtokunnan päätös:
Esityksen mukaisesti. Lisäksi ehdotettiin, että osastojen 1, 2 ja 3 seurakunnalle
palautuneiden hautojen hintoja korotetaan vielä 100 eurolla. Ehdotus sai tarvittavan
kannatuksen. Sinikka Helminen esitti eriävän mielipiteen, joka ei saanut kannatusta
_____________________________________________________________________
Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää hautatoimen
maksuista vuodelle 2015 liitteenä olevan hinnaston mukaisesti (LIITE 1).
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 1. Hautatoimen maksut 2015
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Nurmijärven seurakunnan vuoden 2015 talousarvio ja
suunnitteluvuosien 2016 - 2017 toiminta- ja taloussuunnitelma
____________________________________________________________________
Kirkkoneuvosto 9/2014 02.12.2014
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 rahoitus-osa.
Tiivistelmä: Taloudellinen katsaus syksy 2014, VM
Vuonna 2014 Suomen BKT:n ei ennusteta kasvavan. Ennuste pitää sisällään hyvin
maltillisen suhdannekäänteen, eli tämän vuoden sisäinen kasvu muodostuu
positiiviseksi. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun on selvästi positiivinen ja
merkittävin tekijä kuluvan vuoden kasvun käynnistymisessä. Yksityinen kulutus ei
lisäänny edellisvuodesta ja yksityiset investoinnit laskevat 4,6 % johtuen etupäässä
asuin- rakennusinvestointien ja kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä.
Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan
8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Inflaatio
jää 1,1 prosenttiin, josta n. 0,5 %-yksikköä tulee välillisen verotuksen muutoksista,
kuten ensi vuonnakin.
Vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi.
Yksityinen kulutus lisääntyy hieman, 0,3 %. Viennin kasvu jää maailmankaupan
kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu edelleen.
Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyys alenee 8,5 prosenttiin
edellisvuodesta ja työllisyys lisääntyy vajaalla puolella prosentilla. Työmarkkinoiden
yhteensopivuusongelmat ovat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso
korkea. Inflaation ennustetaan pysyvän noin puolentoista prosentin tuntumassa.
Kirkkohallitus yleiskirjeessään toteaa, että vuonna 2015 ennustetaan
kokonaistalouden kasvavan vajaan prosentin. Inflaatio olisi noin 1,3 prosenttia ja
työttömyysaste noin 8,6 prosenttia. Ansiotason odotetaan kasvavan noin 1,3
prosenttia.
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Vuodeksi 2013 talouden ennustettiin kasvavan noin 1,5 prosenttia, mutta lopulta
talous supistui yhden prosentin. Vuosi sitten tehdyt ennusteet kuluvalle vuodelle
ennustivat vähän yli yhden prosentin kasvua. Tällä hetkellä ollaan lähes yhden
prosentin verran miinuksella. Talous on viime vuosina jatkuvasti kehittynyt ennusteita
heikommin. Talouden epävarmuus huomioiden on ensi vuotta koskeviin positiivisiin
ennusteisiin suhtauduttava varauksella. Ennusteisiin sisältyy aina myös myönteisiä
odotuksia, jotka toteutuessaan tukevat ennusteen näkemystä. Viime vuosina
myönteiset uutiset taloudesta ovat olleet harvinaisia.
Kirkon jäsenmäärä on alentunut viime vuosina noin yhden prosenttiyksikön vuodessa.
Vuoden 2013 lopussa kirkkoon kuului 75,2 prosenttia koko maan väestöstä.
Samaan aikaan, kun kirkosta eroamisluvut ovat korkeita, kuolleiden määrä kasvaa
noin 3 prosenttia ja lapsia kastetaan kirkon jäsenyyteen noin 2,5 prosenttia
aikaisempaa vähemmän. Suomessa 20 – 50 -vuotiaista kirkkoon kuuluu noin 67
prosenttia. Yli 70-vuotiaissa kirkkoon kuulumisaste on yli 80 prosenttia. Edellä
kuvattu nykytila indikoi sitä, että jatkossa jäsenmäärän aleneminen voimistuu
nykyisestä ilman, että eroamisluvut kasvaisivat.
Niissä seurakunnissa, joissa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2015 tai
joissa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on
laadittava talouden tasapainottamiseksi suunnitelma, joka yltää vähintään kolmen
vuoden päähän.
Talouden tervehdyttämiskeinoina suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi
kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän
jälkeen henkilöstön määrään liittyviä ratkaisuja. Aina kun seurakunnassa tulee virka
tai työsuhde avoimeksi, suositellaan tällaisen tilanteen hyödyntä- mistä
henkilöstön vähentämiseksi. Samalla tilannetta tulisi hyödyntää myös jäljelle
jäävän henkilöstön tehtävänkuvien uudelleen arviointiin ja laajentamiseen.

Tuloslaskelmasta
toimintatuotot

Tp 2013

Ta 2014 Muutos
%

Ta 2015

Muutos
%

821.013

681.100

-17,0

715.900

5,1

Toimintakulut
henkilöstökulut)
-hlöstökulut toimintakuluista %
-hlöstökulut k.verotuloista %

8.015.782
5.249.440
65,5
60,7

8.013.602
5.135.160
64,1
65,1

-0,0
-2,2

8.092.462
5.126.460
63,3
64,6

1,0
-0,2

Toimintakate

7.194.769

7.332.502

1,9

7.376.562

0,6

kirkollisverot
yhteisöverot

8.642.230
620.452

7.892.000
630.000

-8,7
1,5

7.930.000
630.000

0,5
0,0
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1.476.704

506.198

-65,7

482.638

-4,6

Tilikauden yli/alijäämä

886.545

-78.602

-108,8

-100.652

28,0

Rahoituslaskelmasta

Tp 2013

Ta 2014 Muutos
%

Ta 2015

Muutos
%

tulorahoitus

1.435.800

506.198

-64,7

482.638

-4,6

investoinnit

890.300

1.357.000

52,4

830.500

-38,8

Käyttöom. myyntitulot

101.000

800.000

692,1

0

-100,0

pitkäaik. lainojen vähennys

172.400

172.400

0,0

172.400

0,0

kassavarojen muutos

456.100

-223.202

-149,0

-520.300

133,1

3.753.100

3.529.900

-5,9

3.009.600

-14,7

toimintapääoma

Uusi seurakuntayhtymä 2015 rakennemalliin vaadittavia kirkkolain,
kirkkojärjestyksen ja kirkon vaali- järjestyksen muutosesityksiä valmistellaan
kirkkohallituksessa. Seurakuntarakenteet palaavat kirkolliskokouksen käsittelyyn
lainsäädäntöasiana toukokuussa 2015. Mikäli asia etenee kirkolliskokouksen
päätöksellä, niin yhtymät toteutuvat aikaisintaan muutaman vuoden kuluttua.
Seurakuntamme talouden tulevaisuuden näkymät sisältävät haasteita. Käyttötalouden
tasapainotustoimet on tällä suunnittelukaudella käynnistetty. Siitä kertoo mm.
veroprosentin laskeminen 1,45 prosenttiin. Tulopuolta on laajennettu ja korjattu
oikeammalle tasolle. Menojen nousua on pystytty hillitsemään, mutta tarvittaessa on
oltava valmius muihinkin tasapainotustoimiin.
Ehdotus antaa hyvät puitteet tehdä työtä ja panostaa hyväksytyn
onnistumissuunnitelman mukaisiin asioihin ajatuksella, että Nurmijärven seurakunta
on vuonna 2015 edelleen itsenäinen seurakunta.
Liitteenä ehdotus vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien 2015-2016 toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi.
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Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se
1. hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien
2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi;
2. päättää vuoden 2015 alijäämän katettavaksi edellisten vuosien ylijäämällä.
Päätös:

Esityksen mukaan
____________________________________________________________________

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto
1. hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien
2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi;
2. päättää vuoden 2015 alijäämän katettavaksi edellisten vuosien ylijäämällä.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 2. Nurmijärven seurakunnan vuoden 2015 talousarvio ja suunnitteluvuosien
2016 - 2017 toiminta- ja taloussuunnitelma.
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Keski-Uudenmaan seurakuntarakenteen selvitystyö
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____________________________________________________________________
Kirkkoneuvosto 9/2014 02.12.2014
Keski-Uudenmaan seurakuntien edustajia oli 14.11.2013 koolla Hyvinkään
seurakunnan ja Nurmijärven ja Tuusulan rovastikuntien lääninrovastien kutsumana.
Läsnä oli edustajat yhdeksästä Keski-Uudenmaan seurakunnasta: Hyvinkää,
Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sibbo svenska, Sipoon suom. ja
Tuusula.
Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnat aloittivat seurakuntien
yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisen ja keskustelun mahdollisesta
seurakuntayhtymästä jo vuonna 2011. Osin tämän ja ns. 8-pallo
kuntarakenneselvityksen tultua ajankohtaiseksi Keski-Uudellamaalla, yhdeksän
seurakunnan edustajat kutsuttiin keskustelemaan yhteisesti seurakuntarakenteeseen
kohdistuvista muutospaineista Hyvinkäälle. 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. Yleisesti oli myös tiedossa
kirkolliskokouksessa käsiteltävänä oleva lakiesitys, jonka mukaan kaikkien
seurakuntien tulee kuulua seurakuntayhtymään viimeistään vuoden 2019 alusta.
Tilaisuudessa todettiin myös, että selvitystyöllä rakennetaan entistä parempaa
luottamusta seurakuntien välille. Luottamuksen ja yhteisen tahtotilan rakentamiseen
tarvitaan aikaa ja siksi katsottiin, että selvitystyöhön on syytä ryhtyä
mahdollisimman pian. Näistä lähtökohdista tilaisuudessa sovittiin selvitystyön
organisointia valmistelevan kokouksen pitämisestä tammikuussa 2014.
Organisointia valmisteleva kokous perusti selvitystyölle ohjausryhmän, jonka
kokoonpanoksi hyväksyttiin ne edustajat, jotka seurakunnat olivat valinneet
organisointia valmistelevaan kokoukseen. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi
valittiin Tuusulan rovastikunnan lääninrovasti Ulla Rosenqvist ja
varapuheenjohtajaksi Nurmijärven rovastikunnan lääninrovasti Ilkka Järvinen.
Edelleen organisointia valmisteleva kokous asetti Järvenpäässä 14.1.2014
selvitystyöryhmän, jonka tehtäväksi määriteltiin: ”selvittää eri vaihtoehdot
seurakuntarakenteen kehittämiseksi Keski-Uudenmaan kuntien
yhdistymisselvitysalueella”
Selvitystyölle asetettiin määräaika siten, että selvitystyöryhmän tulee antaa kaikkien
yhdeksän seurakunnan edustajista koostuvalle ohjausryhmälle 19.11.2014 ”selvitys eri
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vaihtoehdoista ja esitys seurakuntarakenteen kehittämiseksi Keski-Uudenmaan
kuntien yhdistymisselvitysalueella. Ohjausryhmä käsittelee selvityksen ja esityksen,
joka toimitetaan kirkkoneuvostojen kautta kirkkovaltuustoille”.
Selvitystyöryhmä päätyi nopeasti siihen, että käytettävissä oleva aika ja resurssit eivät
riitä eri vaihtoehtojen tutkimiseen. Siksi työryhmä päätti keskittyä työssään
seurakuntayhtymämallin selvittämiseen. Selvitystyöryhmän työskentelyn kantavia
periaatteita olivat luottamuksen rakentaminen, avoimuus ja läpinäkyvyys,
osallistaminen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen.
Loppuraportissaan selvitystyöryhmä korostaa sitä, että vaikka mahdolliset
lainsäädännölliset muutokset Kirkkolakiin ja alueen kuntarakenteeseen ovat olleet
selvityksen tarpeellisuuden taustalla, on selvitystyö pohjannut myös siihen
mahdollisuuteen, että seurakunnat saattavat muodostaa seurakuntayhtymän
vapaaehtoisuuden pohjalta. Selvitystyön loppuraportin mukaan vapaaehtoisuutta
puoltavat kolme näkökulmaa:
1) kyetään paremmin vastaamaan talouden kasvaviin haasteisiin;
2) yhtymässä voidaan erityisesti seurakuntien tukitoiminnoissa kehittää paremmin
henkilöstön asiantuntijuutta ja osaamista; sekä
3) vapaaehtoisuuden pohjalta voidaan valmistautua ennakolta tuleviin muutoksiin.
Selvitystyöryhmä pitää tärkeänä ja korostaa seurakuntayhtymän
palveluorganisaatioluonnetta. Selvitystyöryhmän näkemyksen mukaan
jatkotyöskentelyn tulee rakentua ns. väljän seurakuntayhtymämallin pohjalle, jossa
seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys säilyy mahdollisimman suurena.
Selvitystyön mukaan seurakuntien ei ole perusteltua tehdä omia ratkaisujaan
yhteistyöstä ennen kuin on selvillä Keski-Uudenmaan kuntien ratkaisut ja
kirkolliskokouksen päätös kirkkolain muutosesityksestä.
Keski-Uudenmaan seurakuntarakenteen selvitystyön ohjausryhmä käsitteli
kokouksessaan 19.11.2014 selvitystyön loppuraportin liitteineen. Nämä asiakirjat ovat
myös tämän pykälän liitteenä (Liite 8a ja 8b).
Ohjausryhmä päätti tehdä selvitystyössä mukana olleille seurakunnille seuraavan
esityksen:
1. Asetetaan jatkovalmistelua varten uusi ohjausryhmä, jonka tehtävänä on
työryhmää ja/tai konsulttia apuna käyttäen
a. seurata kuntarakenteen muutosta sekä kirkkolain muutosesityksen
valmistelua ja käsittelyä
b. tehdä esitykset mahdollisista seurakuntarakenteen muutoksista KeskiUudellamaalla (”kasipalloalue”) 30.9.2015 mennessä kuntien
rakennepäätösten, kirkolliskokouksen päätöksen ja tämän selvitysraportin
tietojen pohjalta
c. laatia ehdotus/ ehdotukset seurakuntayhtymän perussopimukseksi.
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syventää eri vaihtoehtojen (itsenäiset taloudet, yhteistyömahdollisuudet,
yhtymä tai yhtymät) taloustarkastelua ottaen huomioon myös muut
toimintaa keskittävät hankkeet kirkossa (Kipa, kirkonkirjatietojen
keskitetty tuottaminen, IT-alueiden muutostarpeet)
d. laatia ehdotus/ ehdotukset seurakuntayhtymän perussopimukseksi.
e. syventää eri vaihtoehtojen (itsenäiset taloudet, yhteistyömahdollisuudet,
yhtymä tai yhtymät) taloustarkastelua ottaen huomioon myös muut
toimintaa keskittävät hankkeet kirkossa (Kipa, kirkonkirjatietojen
keskitetty tuottaminen, IT-alueiden muutostarpeet)
2. Seurakunnat välttävät toimintakulujen, erityisesti uusien virkojen ja
työsopimussuhteiden lisäyksiä vuonna 2015. Avautuvat tehtävät erityisesti
hallinnossa ja muissa tukitehtävissä hoidetaan ensi sijassa sijaisuus- ja
määräaikaisratkaisuin vuoden 2015 aikana.
3. Seurakunnat päättävät ja ilmoittavat vuoden 2014 loppuun mennessä kaikille
selvitystyössä mukana olleille seurakunnille, haluavatko ne olla kohdan 1
mukaisessa jatkotyössä mukana ja sitoutua kohdan 2 mukaiseen suositukseen.
4. Selvityksessä jatkavien seurakuntien uudet kirkkovaltuustot nimeävät uuteen
ohjausryhmään kolme edustajaa vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessaan.
Uuden valittavan ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle
Nurmijärven rovastikunnan lääninrovasti.

Kirkkoherran päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Nurmijärven seurakunta
1. sitoutuu olemaan mukana selvitystyössä, jossa
a) seurataan kuntarakenteen muutosta sekä kirkkolain
muutosesityksen valmistelua ja käsittelyä
b) tehdään esitykset mahdollisista seurakuntarakenteen
muutoksista Keski-Uudellamaalla (”kasipalloalue”)
30.9.2015 mennessä kuntien rakennepäätösten,
kirkolliskokouksen päätöksen ja selvitysraportin tietojen
pohjalta
c) laaditaan ehdotus/ ehdotukset seurakuntayhtymän
perussopimukseksi
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d) syvennetään eri vaihtoehtojen (itsenäiset taloudet,
yhteistyömahdollisuudet, yhtymä tai yhtymät)
taloustarkastelua ottaen huomioon myös muut toimintaa
keskittävät hankkeet kirkossa (Kipa, kirkonkirjatietojen
keskitetty tuottaminen, IT-alueiden muutostarpeet).
2. sitoutuu välttämään toimintakulujen, erityisesti uusien virkojen ja
työsopimussuhteiden lisäyksiä vuonna 2015. Avautuvat tehtävät
erityisesti hallinnossa ja muissa tukitehtävissä hoidetaan ensi sijassa
sijaisuus- ja määräaikaisratkaisuin vuoden 2015 aikana.
3. lähettää tämän päätöksen tiedoksi selvitystyössä mukana olleille
seurakunnille.

Päätös:

Esityksen mukaan
____________________________________________________________________

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Nurmijärven seurakunta
1. sitoutuu olemaan mukana selvitystyössä, jossa
a) seurataan kuntarakenteen muutosta sekä kirkkolain
muutosesityksen valmistelua ja käsittelyä
b) tehdään esitykset mahdollisista seurakuntarakenteen
muutoksista Keski-Uudellamaalla (”kasipalloalue”)
30.9.2015 mennessä kuntien rakennepäätösten,
kirkolliskokouksen päätöksen ja selvitysraportin tietojen
pohjalta
c) laaditaan ehdotus/ ehdotukset seurakuntayhtymän
perussopimukseksi
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d) syvennetään eri vaihtoehtojen (itsenäiset taloudet,
yhteistyömahdollisuudet, yhtymä tai yhtymät)
taloustarkastelua ottaen huomioon myös muut toimintaa
keskittävät hankkeet kirkossa (Kipa, kirkonkirjatietojen
keskitetty tuottaminen, IT-alueiden muutostarpeet).
2. sitoutuu välttämään toimintakulujen, erityisesti uusien virkojen ja
työsopimussuhteiden lisäyksiä vuonna 2015. Avautuvat tehtävät
erityisesti hallinnossa ja muissa tukitehtävissä hoidetaan ensi sijassa
sijaisuus- ja määräaikaisratkaisuin vuoden 2015 aikana.
3. lähettää tämän päätöksen tiedoksi selvitystyössä mukana olleille
seurakunnille.

Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

LIITE 3a ja 3b

Selvitystyöryhmän kokous 19.11.2014
Keski-Uudenmaan seurakuntarakenteen selvitystyö.
Loppuraportti
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_______________________________________________________________________
Kiinteistöpalvelun johtokunnan pöytäkirja 4/2014
Kirkkoneuvosto 7/2014
Klaukkalan kirkko valmistui v. 2004. Sen alakertaan on varattu tila uurnaholville.
Säästösyistä uurnaholvi jäi tällöin rakentamatta. Uurnaholvitila sijaitsee kirkon
alakerrassa ja tällä hetkellä se on betonipintainen 109 m² tila. Tilaan on suunniteltu noin
500 uurnapaikkaa. Kuluvan vuoden investointisuunnitelmassa on määräraha 330 000,uurnaholvin suunnitteluun ja rakentamisen käynnistämiseen. Arkkitehtisuunnitelmat ovat
valmistuneet. Ne on laatinut OOPEAA/Anssi Lassila. Rakentaminen ei kuitenkaan
käynnisty tämän vuoden aikana. Vuoden 2015 budjettiin on varattu noin 600 000,-, mutta
työselitysten puuttuessa tarkemman kustannusarvion tekeminen on mahdotonta.
Kiinteistöpalvelun johtokunnan päätös:
Suunnitelmat hyväksytään ja hanke käynnistetään.
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että suunnitelmat hyväksytään ja hanke
käynnistetään.
Päätös:

Esityksen mukaan. Liitetään pohjapiirustus pöytäkirjan liitteeksi.
_______________________________________________________________________

Kirkkoneuvoston päätösesitys:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että suunnitelmat hyväksytään ja hanke
käynnistetään.
Päätös:

Esityksen mukaan

Liitteet:

Liite 4. Uurnaholvin pohjapiirustus
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____________________________________________________________________
Kiint. Jtk 30.9.2014 § 69
Käytössä olevan Valtra A95 traktorin huoltokustannukset ovat lähteneet kasvuun, joka
kertoo sekä koneen käytöstä että sen kulumisesta. Mm. vaihdelaatikko, kytkin,
vetolaitteet ja erilaiset laakerit ovat olleet huoltojen kohteena. On odotettavissa että
ns. kalliiden huoltojen määrä lähtee kasvamaan voimakkaasti käyttötuntien
lisääntymisen myötä (esim. 4-vedon voimansiirto).
Tällä hetkellä koneella on vielä hyvän ulkoasun ja vuosimallin vuoksi (2008)
suhteellisen hyvä vaihtoarvo ja oletettavissa olevaa kysyntää markkinoilla.
Laitetaan Valtra A95 traktori etukuormaajalla myyntiin Nurmijärveläiseen NH-Koneet
Oy hintaan 25.000,00 € (sis. ALV). Kauppa ei sisällä muita lisälaitteita ja kone
myydään myyntihetken mukaisessa kunnossa.
Käynnistetään julkinen hankintamenettely uuden 4-vetoisen etukuormaajalla
varustetun traktorin hankinnasta suoralla kaupalla, johon ei liity vaihtokonetta.
Hankittavan koneen teholuokka on noin 100 hv ja pisteytyksellä pyritään valitsemaan
tunnettua merkkiä oleva kone, jonka huolto- ja varaosasaatavuus sekä
jälleenmyyntiarvo säilyy vuosien ajan hyvänä.
Hankinnan arvioinnissa käytetään seuraavaa pisteytystä:
Hankinnan kokonaishinta varusteineen 40 %
Käyttöominaisuuksien soveltuvuus hautausmaakäyttöön ja olemassa olevaan
konekalustoon 30%
Huolto- ja varaosapalveluiden saatavuus ja kattavuus 10%
Tekniset ominaisuudet ja toimitusaika 10%
Ympäristönäkökulmat 10%
Yhteensä 100%

Hankinta rahoitetaan vuonna 2014 koneiden myynneistä saatavilla tuloilla (34.000€)
ja hautaustoimen hautausmaan kehittämiseen tälle vuodelle tarkoitetusta
investointirahasta.

Puistopäällikön esitys:

A) Hyväksytään Valtra A95 traktori etukuormaajalla suoramyynti
B) Käynnistetään julkinen hankintamenettely uuden 4-vetoisen
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etukuormaajalla varustetun traktorin hankkimiseksi
kokonaistaloudellisesti edullisimmin.
Kiinteistöpalvelun johtokunnan päätös:
Esityksen mukaisesti. Vanhan traktorin tulee olla myytynä ennen hankintasopimuksen
tekoa uudesta traktorista.
____________________________________________________________________
Kirkkoneuvosto 8/2014 § 108
Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto
a) vahvistaa kiinteistöpalvelun johtokunnan päätöksen.
b) päättää, että hankintaan käytetään investointisuunnitelmassa Klaukkalan
uurnaholvin rakentamiseen varattua määrärahaa enintään 50.000 euroa, koska
uurnaholvin rakentaminen siirtyy vuoden 2015 puolelle.
Päätös:

Esityksen mukaan.
_____________________________________________________________________

Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan
käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan korottamisesta, alentamisesta,
poistamisesta tai uuden määrärahan myöntämisestä. Muutokset on esitettävä
talousarviovuoden aikana. Taloussääntö 6 §. Kysymyksessä on käyttötarkoituksen
muutos.
Päätös:

Esityksen mukaan
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Jätteiden syväkeräyssäiliöt Kirkonkylän hautausmaalle
____________________________________________________________________
Kiint. Jk 30.9.2014 § 68
Nykyinen hautausmaan jätteenkeräyskapasiteetti on 12 m3 ja perustuu
lautaverhoilluissa aitauksissa oleviin 600 l muovisäiliöihin. Aitaukset ja säiliöt ovat
vanhoja, epäsiistejä ja huonokuntoisia. Tyhjennys tapahtuu viikoittain ja ruuhkaaikoina noin joka toinen päivä käsipelissä traktorin etukauhaan ja sitoo näin runsaasti
työvoimaa.
Kuudella Molok domino -yksiköllä saadaan hautausmaan pinta-ala katettua käyttäjien
kulkureittien suuntaisesti varsin kattavasti (karttaliite). Keräyskapasiteetti kasvaa
27m3:iin ja tyhjennysväli ruuhka-aikoinakin noin kahteen viikkoon.
Syväkeräyssäiliöissä jäte ei lämpiä eikä tuota pidemmällä keräysvälillä hajuhaittaa.
Kappelin pääsisäänkäynnin kohdalla pinta-asennettava säiliö sijoitetaan seurakunnan
omistamalle pysäköintialueelle kivimuurin kulmaukseen (kallio estää asentamasta
maahan). Kaikki keräyspisteet soveltuvat kuorma-auto/traktorityhjennykseen.
Säiliöt verhoillaan neljältä ulkosivulta punaisella puurimaverhouksella, jota on
käytetty kappelissa ja huoltorakennuksissa. Punaiset säiliöt erottuvat hillitysti
maisemassa myös ilman erillisiä opasteita.

Puistopäällikön esitys:

Hankitaan viisi Molok Domino syväkeräyssäiliötä ja yksi Molok
Domino pintasäiliö asennettuna yhteishintaan 24.570,00 (ALV 0%).
Vastaavia tavarantoimittajia ei ole kuin yksi joten kilpailutusta ei ole
mahdollista toteuttaa. Seurakunta tekee tarvittavat maankaivuutyöt.

Kiinteistöpalvelun johtokunnan päätös:
Esityksen mukaisesti. Selvitetään vielä Molok-pintasäiliön
vaihtoehtoista sijoituspaikkaa aidan sisäpuolelta.
____________________________________________________________________

Kirkkoneuvosto 8/2014 § 109
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Talousjohtajan päätösesitys:
Kirkkoneuvosto vahvistaa kiinteistöpalvelun johtokunnan päätöksen
ja päättää, että hankintaan käytetään investointisuunnitelmassa
Klaukkalan uurnaholvin rakentamiseen varattua määrärahaa, koska
uurnaholvin rakentaminen siirtyy vuoden 2015 puolelle.
Päätös:

Esityksen mukaan.
____________________________________________________________________

Päätösesitys:
Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisen tavoitteen muutoksesta, määrärahan
käyttötarkoituksen muutoksesta, määrärahan korottamisesta, alentamisesta,
poistamisesta tai uuden määrärahan myöntämisestä. Muutokset on esitettävä
talousarviovuoden aikana. Taloussääntö 6 §. Kysymyksessä on käyttötarkoituksen
muutos.
Päätös:

Esityksen mukaan
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Ilmoitusasiat
1. Kirkkovaltuuston edellisen kokouksen 3/2014 pöytäkirja. Liite 5
2. 2015 kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousaikataulu.
Valtuusto (ti klo 18): 20.1. 16.6., 20.10. ja 15.12.
Neuvosto (ti klo 16): 3.2., 10.3., 14.4., 12.5., 2.6. ja 25.8.
Neuvoston valmistelukokoukset (klo 15-17): ke 21.1., ke 25.2., ti 31.3., ti
28.4., ma 11.5. ja ke 12.8.
3. Kirkolliskokouskuulemiset Markku Jalava

Päätös:

Merkittiin tiedoksi

KV § 50

Kokouksen päättäminen
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.49
Pöytäkirjaan liitetään valitusohjeet.
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on nähtävänä seurakuntatoimistossa seuraavasti:
20.12.2014–20.01.2015. ma – pe klo 9-12.

Sirpa Rantala
puheenjohtaja

Pekka Tukeva
kokouksen sihteeri

Pia Jaakkola
pöytäkirjan tarkastaja

Markku Jalava
pöytäkirjan tarkastaja

