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Aika

Keskiviikko 11.12.2019 klo 18.00 – 18.48

Paikka

Risteys Kauppatie 2, sali
Kauppatie 2
29250 Nakkila

Osallistujat
Ahosmäki Jarno
Anttila Riitta
Bärlund Anne
Hautojärvi Minna
Ilomäki Kirsi
Ketola Markus
Lehmuskallio-Loula Maria
Nummelin Arja
Nurminen Petri
Nyroos Marja
Parkkali Urpo
Stenroos Jouko
Suonpää Silja-Riitta
Tuliniemi Eija
Tuominen Harri
Vainio Heidi-Maria
Vepsäläinen Tuula

varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
puheenjohtaja
jäsen
jäsen

Järviö Markku
Rantala Kirsi

kirkkoherra
vs. talouspäällikkö, sihteeri

Ahola Kelpo
Heinänen Pentti

varapuheenjohtaja
jäsen

Muut
osallistujat

Poissa

Allekirjoitukset

Harri Tuominen
puheenjohtaja

Kirsi Rantala
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Nakkilassa 16.12.2019

Urpo Parkkali
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Jouko Stenroos
_____

_____
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Pöytäkirjan
nähtävilläolo
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Nakkilan seurakunnan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 17.12.2019 – 16.1.2020.

Käsiteltävät asiat

Asia

Liitteet

55
56
57
58
59
60
61
62
63

Sivu

3
3
3
4
5
6
7
8
9

64

1
2
3
4 a,b
5

11

65

6

13

66

7

15

67
69
70
71

8

17
18
18
18

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Työjärjestyksen hyväksyminen
Hautapaikkamaksut vuodelle 2020
Nakkilan seurakunnan strategia – Kohti vuotta 2024
Seurakunnan varainhoidon raportti 31.10.2019
Nakkilan seurakunnan taloudellinen tilanne 31.10.2019
Talousarvion 2019 muutos III
Talousarvio 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
2020 – 2022
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittäminen
Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen
Risteys Kauppatie 2 poistoaika
Ilmoitusasiat
Valitusosoitus
Kokouksen päätös

_____

_____
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55 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra Markku Järviö piti
alkuhartauden.
56 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston
ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään 10 päivää ennen kokousta, sekä
pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta.
Kokouskutsut on jaettu jäsenille ja asetettu seurakunnan ilmoitustaululle
21.10.2019.
Kutsu asialuetteloineen pidetään seurakunnan ilmoitustaululla 4.- 11.12.2019.
KL 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään
ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenten paikallaolo.
Sen jälkeen, kun valtuusto hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan
estyneen tilalla.
Hyväksyttiin ilmoitetut esteet ja todettiin, että Kelpo Ahola ja hänen
varajäsenensä molemmat olivat estyneitä, Pentti Heinäsen tilalle oli kutsuttu
Jarno Ahosmäki.
Suoritettiin nimenhuuto.

Esitys

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

57 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi
erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Pöytäkirjan tarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä. Seuraavana vuorossa
ovat Urpo Parkkali ja Jouko Stenroos.
Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Urpo Parkkali ja Jouko Stenroos.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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58 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin
päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Esitys

Hyväksytään kirkkovaltuuston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväskyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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59 §
Hautapaikkamaksut vuodelle 2020
KN 13.11.2019 § 157
HAUTASIJA
Uudet arkkuhautapaikat luovutetaan syvähautausalueelta, jolloin kerrallaan
luovutetaan kaksi päällekkäistä hautasijaa. Vanhoista seurakunnalle
palautuneista hautapaikoista on mahdollista luovuttaa 1-4 rinnakkaisen paikan
hautoja. Arkkuhautaan voidaan laskea myös uurnia. Uurnahautausmaalta
luovutetaan kerrallaan aina vähintään kaksi hautasijaa. Muistolehdon
hautapaikka jää vain seurakunnan tietoon.
Sotiemme veteraaneilta ja heihin rinnastettavilta (rintamasotilastunnuksen,
rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen, rintamaveteraanien
tammenlehvätunnuksen sekä miinanraivaajatunnuksen omaavilta)
nakkilalaisilta sekä ulkopaikkakuntalaisilta ei peritä hautapaikkamaksuja 25
vuoden hallinta-ajasta eikä hallinta-ajan jatkamisesta 25 vuoden ajaksi.

HAUTASIJAHINNAT
UlkopaikkaNakkilalainen kuntalainen

Arkkuhauta

syvä
2 hautasijaa
matala 1 hautasija

25 vuotta
25 vuotta

250
125

1000
500

Arkkuhauta

hallinta-ajan pidennys
hallinta-ajan pidennys

25 vuotta
€ / vuosi

125
5

125
5

25 vuotta

100

200

25 vuotta
€ / vuosi

100
4

100
4

30

100

Uurnahauta

2 uurnapaikkaa
hallinta-ajan pidennys
hallinta-ajan pidennys

Muistolehto

Talouspäällikön päätösesitys
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautasijahinnat vuodelle 2020.
Päätös

Hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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Esitys KN
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautasijahinnat vuodelle 2020.
Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta.

60 §
Nakkilan seurakunnan strategia – Kohti vuotta 2024
KN 13.11.2019 § 160
Kirkkoherran päätösesitys
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakunnan uuden strategian Kohti vuotta 2024.
Päätös

Hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia

Liite 1
Esitys KN
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy seurakunnan uuden strategian Kohti vuotta 2024.
Päätös

Hyväksyttiin.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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61 §
Seurakunnan varainhoidon raportti 31.10.2019
KN 27.11.2019 § 176
Nakkilan seurakunnan vuosille 2018-2022 tehdyn sijoitussuunnitelman mukaan
sijoitussalkun tuottoa seurataan säännöllisesti. Talouspäällikkö raportoi
sijoitustoiminnasta kirkkoneuvostolle joka kokouksessa ja kirkkovaltuustolle
puolivuosittain. Kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle on raportoitu 31.8.2019
tilanteesta.
Varainhoidonraportti on liitteenä. Liite 3.
Talouspäällikön päätösesitys
Seurakunnan varainhoidon tilanne 31.10.2019 merkitään tiedoksi ja annetaan
tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös

Hyväksyttiin.

Ei muutoksenhakuoikeutta.

Lapsivaikutusten arviointi
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Liite 2
Esitys KN
Seurakunnan varainhoidon tilanne 31.10.2019 merkitään tiedoksi ja annetaan
tiedoksi kirkkovaltuustolle.
Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____

NAKKILAN SEURAKUNTA
Kirkkovaltuusto

PÖYTÄKIRJA 5/2019
Kokous 11.12.2019

8 (18)

_________________________________________________________________________________
62 §
Nakkilan seurakunnan taloudellinen tilanne 31.10.2019
KN 27.11.2019 § 177
Talousarvion toteutuminen 31.10.2019
Talousarvion toteutumisvertailut toimitetaan työmuodoista vastaaville
viranhaltijoille kerran kuukaudessa, kirkkoneuvostolle viisi kertaa vuodessa ja
kirkkovaltuustolle kaksi kertaa vuodessa. Kirkkoneuvostolle raportoitiin
31.8.2019 tilanteesta 16.10.2019 ja kirkkovaltuustolle 30.10.2019.
Seurakunnan talousarvioon on kirjattu hautainhoitorahaston henkilöstömenot ja
ostot tilikauden aikana yhteensä noin 35 000 euroa. Menot oikaistaan ja
kirjataan hautainhoitorahastolle ennen tilinpäätöstä.

Merimaan leirikeskuksen myyntivoitoksi oli arvioitu 170 000 euroa.
Kesäranta -niminen tilan myynnistä myyntivoittoa kirjattiin 111 781 euroa.
Merimaa -nimisen tilan myynti siirtyy. Tuloarvio jää 58 000 alle budjetoidun.
Kirkollisverotilitykset jäävät alle arvioidun.

Käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan ja investointiosan talousarvioiden
toteutuminen 31.10.2019 ovat liitteenä. Liitteet 4 - 6.
Talouspäällikön päätösesitys
Talousarvion toteutuminen 31.10.2019 merkitään tiedoksi ja annetaan tiedoksi
kirkkovaltuustolle.
Päätös

Hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lapsivaikutusten arviointi
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Liite 3
Esitys KN
Talousarvion toteutuminen 31.10.2019 merkitään tiedoksi ja annetaan tiedoksi
kirkkovaltuustolle.
Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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63 §
Talousarvion 2019 muutos III
KN 27.11.2019 § 178
Talousarviomäärärahojen sitovuustaso on hautaustoimen ja kiinteistötoimen
osalta pääluokkataso sekä yleishallinnon ja seurakunnallisen toiminnan osalta
tehtäväalueen nettomeno. Muutoksia toimintasuunnitelmiin ja määrärahojen
käyttötarkoitukseen talousarvion loppusummaa muuttamatta ovat oikeutettuja
tekemään sitovuustason puitteissa tehtäväalueesta vastaavat viranhaltijat.
Sitovuustason ylittävät määrärahojen siirrot ja ylitykset tulee kirkkovaltuuston
hyväksyä talousarviovuoden aikana.
Vuoden 2019 talousarvio laadittiin 7 000 euroa ylijäämäiseksi.
Kirkkovaltuusto on päättänyt kahdesta talousarvion muutoksesta vuodelle
2019. Ensimmäinen talousarvion muutos koski Tuulikki Koiviston
testamenttivaroista tehtäviä määrärahamuutoksia 8 600 euroa. Ei vaikutusta
budjetin loppusummaan.
Kirkkovaltuusto hyväksyi toisen talousarvion muutoksen kokouksessaan
30.10.2019. Tässä muutoksessa ei tullut muutoksia talousarvion
loppusummaan. Investointiosaan kirkkovaltuusto hyväksyin 245 000 euron
määrärahan lisäyksen.
-----------Kirkkoneuvosto on myöntänyt avustuksia kokouksessaan 16.10.2019 § 136
yhteensä 7 710 €, jonka jälkeen testamenttivaroja on jäljellä 121 566 €.
Kuluvan vuoden avustuksiin käytettävää määrärahaa jää käyttämättä 3 060 €.

Liitteenä ehdotus talousarvion 2019 muutos. Liite 7.

Talouspäällikön päätösesitys
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2019 muutoksen.
Päätös

Hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.
Lapsivaikutusten arviointi.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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Täydennys
KN 11.12.2019 § 195 liite
Annetaan kirkkovaltuustolle Tuulikki Koiviston testamenttiavustuksien erittely
liitteeksi kirkkoneuvoston kokouksen 27.11.2019 § 178 tekemään esitykseen
talousarvion muutoksesta.

Liiteet 4 a ja 4 b

Esitys KN
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2019 muutoksen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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64 §
Talousarvio 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2022
KN 27.11.2019 § 179
Talousarviossa 2020 käyttötalouden toimintatuottoja on arvioitu
kertyvän 270 030 euroa, lukuun sisältyy tuloarvio 150 000 euroa Merimaan
myynnistä aiheutuvaa myyntivoittoa. Toimintakuluihin on arvioitu 1 151 370
euroa. Toimintakate ennen poistoja ja sisäisiä eriä on 881 340 euroa.
Verotuloja ja valtionrahoitusta on arvioitu kertyvän 1 215 000 euroa.
Verotuskuluja arvioidaan aiheutuvan 16 000 euroa.
Kirkon keskusrahastomaksuihin varataan 99 000 euroa. Rahoitustuotot ja –
kulut ovat yhteensä 6 000 euroa negatiivinen.
Vuosikate on 212 660 euroa positiivinen. Suunnitelman mukaiset poistot ovat
185 160 euroa ja lisäpoisto 60 000 euroa.
Tilikauden 2020 tulokseksi arvioitu alijäämä on 32 500 euroa. Investoinnit
vuonna 2020 ovat 227 000 euroa.
Talousarvio 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2022 on
liitteenä. Liite 8.
Hautainhoitorahaston talousarvio 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
2020 – 2022 esitetään Nakkilan seurakunnan talousarvion 2020 sekä toimintaja taloussuunnitelma 2020 – 2022 kirjan liitetiedoissa. Hautainhoitorahaston
talousarvion 2020
alijäämä on 13 240 euroa.

Talouspäällikön päätösesitys
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Nakkilan seurakunnan
talousarvion 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.
Lapsivaikutusten arviointi.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Liite 5

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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Esitys KN
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Nakkilan seurakunnan
talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 – 2022.
Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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65 §
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen päivittäminen
KN 27.11.2019 § 180
Kirkkohallituksen yleiskirje 19/2019
”Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voimassa olevat
kirkkolaki, kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys kumoutuvat.
Voimaantuloajankohta on aikaisintaan 1.1.2020 ja sen tarkentuu loppuvuoden
aikana. Voimaantulosta tiedotetaan erikseen.
Uuden lainsäädännön voimaantullessa kirkkolain ja –järjestyksen rakenne ja
pykälänumerointi muuttuvat. Muutokset ovat pitkälti lainsäädäntöteknisiä, mutta
pitävät sisällään myös sisällöllisiä muutoksia, kuten uudet säännökset
sähköisestä kokouksesta ja sähköisestä päätöksentekomenettelystä. Uuden
lainsäädännön keskeisistä sisällöllisistä muutoksista tullaan kertomaan
myöhemmin annettavalla yleiskirjeellä. Seurakuntien ja seurakuntayhtymien
tulee ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa päivittää hallinnolliset
mallisääntönsä uuden lainsäädännön mukaisiksi. Päivittäminen on syytä
aloittaa mahdollisimman pian, vaikka voimaantuloajankohta ei olekaan vielä
varmistunut.
Kirkkohallituksessa on mallisääntötyöryhmän ohjauksessa laadittu uuden
lainsäädännön mukaiset hallinnolliset mallisäännöt.
Hallinnollisiin sääntöihin otetaan vain tarpeelliset määräykset eivätkä
määräykset saa olla ristiriidassa uuden kirkkolain tai kirkkojärjestyksen kanssa.
Malleissa päällekkäisyydet on karsittu ja lainkohdat päivitetty uusien säädösten
mukaisiksi.
Kirkkovaltuuston työjärjestysmallissa on määräyksiä kirkkovaltuuston
toiminnasta, kokouksista, asioiden käsittelystä, jäsenen aloite- ja
kyselyoikeudesta sekä iltakoulusta.”
KJ 8 luku 8 §:
Kirkkovaltuusto vahvistaa itselleen työjärjestyksen.
Kirkkovaltuuston päivitetty työjärjestys on liitteenä. Liite 9.
Kirkkoherran päätösesitys
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se
1) kumoaa 30.1.1994 vahvistetun kirkkovaltuuston työjärjestyksen.
2) vahvistaa kirkkovaltuuston työjärjestyksen, joka tulee voimaan samaan
aikaan kuin kirkolliskokouksen toukokuussa 2018 hyväksymä uusi kirkkolaki
ja kirkkojärjestys, kun eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen
uudeksi kirkkolaiksi.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.
Lapsivaikutusten arviointi.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Liite 6

Esitys KN
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se
1) kumoaa 30.1.1994 vahvistetun kirkkovaltuuston työjärjestyksen.
2) vahvistaa kirkkovaltuuston työjärjestyksen, joka tulee voimaan samaan
aikaan kuin kirkolliskokouksen toukokuussa 2018 hyväksymä uusi kirkkolaki
ja kirkkojärjestys, kun eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen
uudeksi kirkkolaiksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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66 §
Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen
KN 27.11.2019 § 181
Kirkkohallituksen yleiskirje 19/2019
”Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen voimaantullessa nyt voimassa olevat
kirkkolaki, kirkkojärjestys ja kirkon vaalijärjestys kumoutuvat.
Voimaantuloajankohta on aikaisintaan 1.1.2020 ja sen tarkentuu loppuvuoden
aikana. Voimaantulosta tiedotetaan erikseen.
Uuden lainsäädännön voimaantullessa kirkkolain ja –järjestyksen rakenne ja
pykälänumerointi muuttuvat. Muutokset ovat pitkälti lainsäädäntöteknisiä, mutta
pitävät sisällään myös sisällöllisiä muutoksia, kuten uudet säännökset
sähköisestä kokouksesta ja sähköisestä päätöksentekomenettelystä. Uuden
lainsäädännön keskeisistä sisällöllisistä muutoksista tullaan kertomaan
myöhemmin annettavalla yleiskirjeellä. Seurakuntien ja seurakuntayhtymien
tulee ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa päivittää hallinnolliset
mallisääntönsä uuden lainsäädännön mukaisiksi. Päivittäminen on syytä
aloittaa mahdollisimman pian, vaikka voimaantuloajankohta ei olekaan vielä
varmistunut.
Kirkkohallituksessa on mallisääntötyöryhmän ohjauksessa laadittu uuden
lainsäädännön mukaiset hallinnolliset mallisäännöt.
Hallinnollisiin sääntöihin otetaan vain tarpeelliset määräykset eivätkä
määräykset saa olla ristiriidassa uuden kirkkolain tai kirkkojärjestyksen kanssa.
Malleissa päällekkäisyydet on karsittu ja lainkohdat päivitetty uusien säädösten
mukaisiksi. Mallien rakennetta on selkeytetty ja yhdenmukaistettu. Toimielinten
ohje- ja johtosääntömalleissa määrätään toimielimen kokoonpanosta ja
tehtävistä, kokouksesta ja asioiden käsittelystä.
Kirkkoneuvoston ohjesääntömallissa on määräyksiä myös viranhaltijoiden
toimivallasta ja asian siirtämisestä.
Kirkkoneuvoston ohjesääntö tulee alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Uusi
lainsäädäntö ei tuo muutoksia alistusvelvollisuuteen näiden sääntöjen osalta.
Uudet ohje- ja johtosäännöt voivat tulla voimaan aikaisintaan samaan aikaan
kuin uusi kirkkolaki. Siten jos uusia ohje- ja johtosääntöjä hyväksyttäessä ei
vielä ole tiedossa uuden kirkkolain voimaantuloajankohta, on
voimaantulosäännös syytä kirjoittaa seuraavasti: ”
Tämä ohjesääntö/johtosääntö tule voimaan samaan aikaan kuin
kirkolliskokouksen 16 päivänä toukokuuta 2018 hyväksymä kirkkolaki.” Mallien
sisällössä on pyritty ottamaan huomioon seurakuntien ja seurakuntayhtymien
erilaiset tarpeet ja käytännöt. Tätä varten malleihin on otettu muokattavia,
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vaihtoehtoisia ja vapaaehtoisia kohtia, joiden tarkoitusta on selvennetty
perusteluissa.
Seurakuntien ja seurakuntayhtymien tulee malleja käyttäessään ottaa
huomioon päätösvallan jakautuminen, toimintaympäristön ominaispiirteet ja
tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat.”
Kirkkoneuvoston päivitetty työjärjestys on liitteenä. Liite 10.
Kirkkoherran päätösesitys
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se
1) kumoaa 30.10.2013 hyväksytyn kirkkoneuvoston ohjesäännön.
2) hyväksyy kirkkoneuvoston päivitetyn ohjesäännön, joka tulee voimaan
samaan aikaan kuin kirkolliskokouksen toukokuussa 2018 hyväksymä uusi
kirkkolaki ja kirkkojärjestys, kun eduskunta on hyväksynyt hallituksen
esityksen uudeksi kirkkolaiksi.
3) lähettää päivitetty kirkkoneuvoston ohjesäännön tuomiokapitulille
vahvistettavaksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.
Lapsivaikutusten arviointi.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

2. käsittely:
KN 11.12.2019 § 193
Korjaus kirkkoneuvoston ohjesäännön 25 § kohta 1 e
Liite 7
Esitys KN
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se
1) kumoaa 30.10.2013 hyväksytyn ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa
13.2.2014 vahvistetun kirkkoneuvoston ohjesäännön.
2) hyväksyy kirkkoneuvoston päivitetyn ohjesäännön, joka tulee voimaan
samaan aikaan kuin kirkolliskokouksen toukokuussa 2018 hyväksymä uusi
kirkkolaki ja kirkkojärjestys, kun eduskunta on hyväksynyt hallituksen
esityksen uudeksi kirkkolaiksi.
3) lähettää päivitetty kirkkoneuvoston ohjesäännön tuomiokapitulille
vahvistettavaksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta.
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67 §
Risteys Kauppatie 2 poistoaika
KN 27.11.2019 § 186
Seurakunnan poistosuunnitelmassa aineettomien hyödykkeiden poistoaika ja
poistomenetelmä on tasapoisto viisi vuotta.
Kauppatie 2 korjauskustannukset kuuluvat muihin pitkävaikutteisiin menoihin.
Tilat on vuokrattu 10 vuoden ajaksi. Korjauskustannukset olisi hyvä poistaa
myös 10 vuoden aikana. Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan
poistosuunnitelman.
Talouspäällikön päätösesitys
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Risteys Kauppatie 2 poistoajaksi
10 vuotta ja poistomenetelmäksi tasapoisto.
Päätös

Hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.
Lapsivaikutusten arviointi
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys KN
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Risteys Kauppatie 2 poistoajaksi
10 vuotta ja poistomenetelmäksi tasapoisto.
Päätös

Hyväksyttiin.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hakea muutosta.
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68 §
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
69 §
Ilmoitusasiat
Kirkkovaltuuston kevään 2020 kokoukset ovat tiistaina 11.2.2020 ja
keskiviikkona 27.5.2020.
Koko seurakunnan joulujuhla on maanantaina 16.12.2019 klo 18.00.
Kirkkoherra kutsui kirkkovaltuuston jäsenet joulujuhlaan.
70 §
Valitusosoitus
Liite 8
Esitys

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Päätös
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

71 §
Kokouksen päätös
Kokouksen päätteeksi kirkkoherra piti loppuhartauden.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.48.
Lopuksi luettiin yhteisesti Herran siunaus.
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