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Aika

12.12.2018 keskiviikko klo 16.45. – 17.35

Paikka

Seurakuntakeskuksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet
Järviö Markku
Lukka Heli
Ketola Markus
Naski Mervi
Nyroos Marja
Parkkali Urpo
Riikonen Maria
Suomi Unto
Vepsäläinen Tuula

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut saapuvilla olleet
Tuominen Harri
Unkuri Jouni
Karilainen Soili
Asiat

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja klo 16.50 – 17.35
talouspäällikkö, sihteeri

194 – 206 §

Allekirjoitukset

_______________________________ ____________________________
Markku Järviö
Soili Karilainen
puheenjohtaja
sihteeri

Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi:

_____________________
Unto Suomi

____________________________
Tuula Vepsäläinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Nakkilan kirkkoherranvirastossa 14 + 1 päivän ajan 19.12.2018 2.1.2019 viraston aukioloaikoina.

_______________________
Maiju Wallenius
ilmoitustaulun hoitaja
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194 §
Kokouksen avaus
Ehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen

195 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 §:n mukaan kutsu asialistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa
sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Kirkkolain 7 luvun 4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Kirkkoneuvoston jäsenille on toimitettu postitse kokouskutsu 28.11.2018.

Päätös:

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

196 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Ehdotus:

Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Urpo Parkkali ja Unto Suomi. Pöytäkirjan tarkastus
toimitetaan maanantaina 17.12.2018 klo 9-17 tai tiistaina 18.12.2018 klo 9-12 kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Unto Suomi ja Tuula Vepsäläinen.

197 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:

Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun asialista sekä mahdollisesti kokouksessa esitettävä lisäasialista

Päätös:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun asialista, liite 1 sekä lisäasialista, liite
2. Lisäasialista käsitellään kokouksen lopussa ennen muita asioita.
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Jouni Unkuri saapui kun § 198 käsittely oli alkanut
198 §
Nakkilan seurakunnan toimitilaratkaisut / suunnittelutilanne kirkkovaltuustolle päätettäväksi
Seurakuntakeskus ja seurakuntakoti kärsivät molemmat sisäilmaongelmista ja ovat peruskorjauksen tarpeessa. Koska seurakuntakodin peruskorjauksen on arvioitu tulevan huomattavasti
kalliimmaksi kuin seurakuntakeskuksen, päätyi kirkkoneuvosto syyskuun 2018 kokouksessa
ehdottamaan kirkkovaltuustolle seurakuntakeskuksen korjaamista ja seurakuntakodin jättämistä kokoontumis- ja varastotilaksi. Seurakuntakodilla tehtäisiin vain välttämättömät korjaukset.
Työntekijöille on etsitty väistötiloja seurakuntakeskuksen peruskorjauksen ajaksi. Saimme tarjouksen Nakkilan keskustassa (Kauppatie 2) sijaitsevista tiloista, jotka kunnostettaisiin seurakunnan käyttöön. Ajatus toiminnan siirtämisestä vuokratiloihin pidemmäksi aikaa sai laajalti
kannatusta sekä työntekijöiden, että luottamushenkilöiden keskuudessa. Kirkkoneuvosto päätti
marraskuun 2018 kokouksessa ehdottaa kirkkovaltuustolle vuokratiloihin siirtymistä.
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 21.4.2018, 19.9.2018 ja 14.11.2018
KN 21.4.2018 § 67
Seurakuntakodin sisäilmatutkimuksen tulokset ja niiden pohjalta käynnistettävät toimenpiteet
Vahanen Oy:ltä tilattiin 11.10.2017 seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelu. Peruskorjauksen kustannuksiksi saatiin suunnitelmissa noin 800 000 €. Kirkkovaltuusto päätti 13.12.2017 keskeyttää
seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelun toistaiseksi ja selvittää kustannukset seurakuntakodin peruskorjauksesta ja mahdollisesta laajennuksesta. Kirkkoneuvosto päätti tilata Tehokuivaus
Oy:ltä seurakuntakodin sisäilmatutkimuksen. Tutkimukset suoritettiin tammikuussa, asbestikartoitusraportti saapui 5.2.2018, sisäilmatutkimus- ja lämpökuvausraportit 21.3.2018.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Annetaan kirkkoneuvoston valitseman korjaustyöryhmän tehtäväksi neuvotella Vahanen Oy:n kanssa
seurakuntakodin suunnittelun laajuudesta, aikataulusta ja kustannuksista. Toteutetaan työntekijöiden
keskuudessa kysely toimitilojen tarpeesta.
Asiaa käsitellään seuraavaksi kirkkoneuvoston kokouksessa 19.9.2018.
Korjaustyöryhmän jäsenet: Harri Tuominen, varalla Mervi Naski, Urpo Parkkali, varalla Heli Lukka,
kirkkoherra ja talouspäällikkö. Kutsut lähetetään sekä varsinaisille, että varajäsenille.
Kirkkoneuvoston päätös:
Keskustelun jälkeen talouspäällikkö muutti päätösehdotustaan seuraavasti:
Annetaan kirkkoneuvoston valitseman korjaustyöryhmän (Harri Tuominen, varalla Mervi Naski, Urpo
Parkkali, varalla Heli Lukka, kirkkoherra ja talouspäällikkö) tehtäväksi selvittää seurakuntakodin peruskorjauksen ja laajennuksen arvioidut kustannukset. Kirkkoneuvosto käsittelee asiaa seuraavaksi
19.9.2018. Toteutetaan työntekijöiden keskuudessa kysely toimitilojen tarpeesta huhti-toukokuun 2018
aikana.
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
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KN 19.9.2018 § 115
Seurakuntakodin sisäilmatutkimuksen tulokset ja niiden pohjalta käynnistettävät toimenpiteet
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 21.4.2018. Kirkkoneuvoston valitsema korjaustyöryhmä kokoontui
27.6.2018. Yhteistyötoimikunta käsitteli asiaa 5.9.2018. Vesa Heikkilä on kirkkoneuvoston kokouksen
alussa paikalla asiantuntijana esittelemässä laskelmat ja vastaamassa kysymyksiin.
Talouspäällikön päätösehdotus:
1. Tehdään seurakuntakodilla välttämättömät korjaukset sitä silmällä pitäen, että rakennusta käytetään vain tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen sekä kokoontumis- ja varastotilana. Energian
säästämiseksi pidetään rakennus poissa käytöstä vuosittain talvikuukausina loppiaisen ja pääsiäisen välillä. Korjausten toteuttamisaika 2019-2020. Talviseisokit aloitetaan loppiaisena 2020.
2. Ennen seurakuntakodin korjausten aloittamista v. 2019 järjestetään kanttorille, suntiolle, seurakuntapuutarhurille ja emännälle työhuoneet (2 kpl) seurakuntakeskukselta.
3. Jatketaan seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelutyötä. Annetaan korjaustyöryhmälle
valtuudet viedä asiaa eteenpäin. Suunnitteluun varataan vuodet 2019-2020.
Päätös:
1. Päätettiin peruskorjata seurakuntakeskus. Jatketaan jo aloitettua peruskorjauksen suunnittelutyötä.
2. Seurakuntakodilla tehdään välttämättömät korjaustoimenpiteet (liite 2) sitä silmällä pitäen, että
rakennusta käytetään vain tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen sekä kokoontumis- ja varastotilana. Liitteessä korjaukset ovat tärkeysjärjestyksessä. Korjausten toteuttamisaika 2019-2020.
3. Energian säästämiseksi pidetään seurakuntakoti poissa käytöstä vuosittain talvikautena. Talviseisokit aloitetaan vuonna 2020.
4. Järjestetään mahdollisimman nopeasti terveelliset väistötilat seurakunnan toiminnalle ja työntekijöille.
5. Edellä mainitut päätökset (1-4) viedään kirkkovaltuuston käsittelyyn.

KN 14.11.2018 § 163
Toimintatilojen vuokraaminen ja seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelun jatkaminen
Kirkkoneuvosto päätti 19.9.2018 järjestää mahdollisimman nopeasti terveelliset väistötilat seurakunnan toiminnalle ja työntekijöille. Seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelutyötä päätettiin jatkaa.
Seurakunnan toiminnalle ja työntekijöille on löydetty sopivat väistötilat aivan Nakkilan keskustasta. Tilat on mahdollista vuokrata pitempiaikaiseenkin käyttöön. Tilojen tarkempi esittely sekä laskelma vuokrakuluista esitetään kokouksessa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Tehdään päätös toimintatilojen vuokraamisesta ja seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelun
siirtämisestä kokouksessa tehtävän päätösehdotuksen mukaan.
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Päätös:
Kokouksessa esiteltiin Nakkilassa, osoitteessa Kauppatie 2, sijaitsevat tilat.
Talouspäällikkö teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen:
1. Ehdotetaan kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi toimitilojen vuokraamista kymmenen vuoden ajaksi
West Coast Holding Oy:ltä. Toimitilat sijaitsevat Nakkilassa, osoitteessa Kauppatie 2, kahdessa
kerroksessa, yhteensä 747 m2. Neuvotellaan mahdollisuudesta vuokra-ajan jatkamiseen kymmenen
vuoden jälkeen.
2. Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että vuokran määräksi hyväksytään 7,50 €/m2/kk + alv. Vuokran
määrä sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:10=100) ensimmäinen vuokrantarkistus 1/2019.
3. Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että hyväksytään kiinteähintainen erilliskorvaus muutoskustannusten kattamisesta 4,75 €/m2/kk + alv 60 kk:n ajan. Muutoskustannukset on esitetty rakennustapaselostuksessa 14.11.2018.
4. Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelu keskeytetään
ja seurakuntakeskuksen myyntitoimenpiteet aloitetaan.
Talouspäällikön kokouksessa tekemä päätösehdotus hyväksyttiin.

Luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden kesken on käyty keskustelua siitä, onko
tarpeen selvittää muutkin Nakkilan keskustassa mahdollisesti olevat vuokratilat ja niiden kustannukset sekä seurakuntakeskuksen myyntimahdollisuudet. Myös tarkempia kannattavuuslaskelmia oman tilan ja vuokratilojen käytön välillä on kaivattu. Vuokratilan kustannukset osoitteessa Kauppatie 2 laskivat oleellisesti, kun saatiin tieto, että vuokra peritään ilman arvonlisäveroa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, minkä vaihtoehdon mukaan toimitilajärjestelyissä
edetään. Valittavana on neljä eri vaihtoehtoa.
1. Seurakuntakodilla tehdään vuosittain tarpeen vaatimat välttämättömät korjaukset. Seurakuntakodin juhlasali säilytetään nykyisenkaltaisessa käytössä. Samoin kiinteistötyöntekijöiden työtilat, diakoniatyön EU-ruokajakotila ja varastotilat säilytetään seurakuntakodilla.
Muu seurakunnan toiminta siirretään Nakkilan keskustasta vuokrattaviin tiloihin osoitteessa Kauppatie 2. Hyväksytään Nakkilan seurakunnan ja West Coast Holding Oy:n välinen
vuokrasopimus osoitteessa Kauppatie 2 sijaitsevista vuokratiloista. Seurakuntakeskus
myydään. Vuokrasopimus liite 1, rakennustapaselostus liite 2, kiinteistön kunnossapidon
suunnitelma liite 3.
2. Seurakuntakodilla tehdään vuosittain tarpeen vaatimat välttämättömät korjaukset. Seurakuntakodin juhlasali säilytetään nykyisenkaltaisessa käytössä. Samoin kiinteistötyöntekijöiden työtilat, diakoniatyön EU-ruokajakotila ja varastotilat säilytetään seurakuntakodilla.
Muu seurakunnan toiminta siirretään Nakkilan keskustasta vuokrattaviin tiloihin. Tarjolla
olevat vaihtoehdot kartoitetaan. Seurakuntakeskus myydään.
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3. Toteutetaan seurakuntakeskuksen laaja peruskorjaus. Vuokrataan peruskorjauksen ajaksi
väistötilat. Peruskorjauksen jälkeen toiminta keskitetään seurakuntakeskukselle. Seurakuntakodilla tehdään vuosittain tarpeen vaatimat välttämättömät korjaukset. Seurakuntakoti
säilytetään kokoontumis- ja varastotilana.
4. Toteutetaan seurakuntakodin laaja peruskorjaus ja laajennus sijoittaen sinne kaikki tarvittavat kokoontumistilat ja työntekijöiden työtilat. Vuokrataan peruskorjauksen ajaksi väistötilat. Seurakuntakeskus myydään.
Päätös:

Kirkkoneuvosto päätti ehdottaa kirkkovaltuustolle, että toimitilaratkaisuissa edetään kohdan
numero 2 mukaan:
Seurakuntakodilla tehdään vuosittain tarpeen vaatimat välttämättömät korjaukset. Seurakuntakodin juhlasali säilytetään nykyisenkaltaisessa käytössä. Samoin kiinteistötyöntekijöiden työtilat, diakoniatyön EU-ruokajakotila ja varastotilat säilytetään seurakuntakodilla. Muu seurakunnan toiminta siirretään Nakkilan keskustasta vuokrattaviin tiloihin. Tarjolla olevat vaihtoehdot kartoitetaan. Seurakuntakeskus myydään.
Ei muutoksen hakuoikeutta, asian valmistelua.
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199 §
Vuoden 2019 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 14.11.2018 ja päätti jättää asian valmisteltavaksi toimitilajärjestelyjen vuoksi.
Toimitilajärjestelyjen vuoksi talousarvioon ei ole tehty muutoksia, koska siirtyminen vuokratiloihin on ajateltu tapahtuvaksi kevään toimintakauden päätyttyä ja talousarviossa oli jo alun
perin otettu tämä aikataulu huomioon. Sen sijaan 14.11.2018 käsiteltyyn talousarvioon on tehty
seuraavat muutokset:
- kirkkoneuvoston tehtäväalueen eläkemaksujen kohdalla on korjattu tallennusvirhe, vaikutus vähentää kustannuksia 28 000 €.
- seurakuntakodin korjaussuunnitteluun investointiosaan varattua määrärahaa on vähennetty 10 000 eurosta 5 000 euroon.
- seurakuntakeskuksen tasearvoa on vähennetty kertaluonteisella poistokirjauksella
90 000 eurolla 286 000 eurosta 196 000 euroon.
Muutosten jälkeen talousarvion vuosikate on plussalla 101 871 € ja tilikauden ylijäämä on
7 002 €.
Talousarvioperustelut:
Kirkkohallitus on yleiskirjeessä 13/2018 antanut ohjeita talousarvion valmisteluun:
Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seurakunnista tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. 138 seurakuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141:llä väheni. Vuoden 2018 kirkollisverotulojen odotetaan hieman kasvavan työllisyyden paranemisesta ja palkankorotuksista johtuen.
Kokonaistuotannon kasvuennuste kuluvalle vuodelle on lähes 3 %. Vuonna 2019 talous kasvaisi noin 2
% ja vuonna 2020 noin 1,5 %. Inflaatio pysyisi lähivuosina edelleen alhaisella tasolla.
Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2019 ansiotaso kasvaisi 2,4 % ja vuonna 2,7 %. Työttömien määrän odotetaan laskevan.
Kirkollisverojen odotetaan kasvavan vuonna 2019 noin 4 %. Seurakuntatalouskohtaiset erot ovat erittäin suuria. Osalla seurakuntatalouksista kirkollisveron odotetaan kasvavan jopa yli 5 %, osalla verokertymä vähenee vuodesta 2018.
Vuodelle 2019 on hallituksen talousarvioehdotuksessa varattu 114 milj. euroa kirkon yhteiskunnallisten tehtävien hoitamiseen. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan esitetään muutosta. 105 milj euroa (nyt 107 milj) jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas –jakoperusteen mukaan, seitsemän milj. euroa (nyt viisi milj.) myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi milj. käytetään
Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkolliskokous marraskuussa.
Kirkon keskusrahastomaksuun ja eläkerahastomaksuun ei esitetä muutoksia vuodelle 2019. Verotuskustannukset odotetaan kasvavan. Palkankorotusten kokonaisvaikutuksen arvioidaan olevan noin 1,8 %
vuonna 2019.Lomarahoista jätetään edelleen 30 % maksamatta. Työnantajan eläkemaksu on edelleen
21,4 %, muut työnantajamaksu huomioiden henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 26 %.
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Vuoden 2019 alusta otetaan käyttöön kansallinen tulorekisteri. Kirkon palvelukeskus ilmoittaa kaikki
tarvittavat tiedot seurakuntien palkoista tulorekisteriin. Tulorekisteriin ilmoitettujen palkkojen perusteella Keva laskuttaa seurakunnilta sekä työnantajan että työntekijän eläkemaksun. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.
Julkisyhteisön taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Seurakunnan voidaan katsoa olevan vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, jos taseeseen
on kertynyt alijäämää. Rahavarojen riittävyyttä tulee myös tarkkailla; jos rahavarojen riittävyys on alle
60 päivää, tulee tilanne pyrkiä korjaamaan parempaan suuntaan. Suhteellinen velkaantuminen –
tunnusluvun kehitystä tulee seurata säännöllisesti. Suhteellisen velkaantumisen määrä yli 50 prosentin
on eräs kriisikunnan tunnusmerkistön raja-arvoista. Talouden tervehdyttämiskeinoiksi suositellaan sekä kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttö- ja ylläpitokustannusten karsimista että henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja.

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston edellisten päätösten mukaan ovat talouspäällikkö, kirkkoherra ja työmuodoista vastaavat viranhaltijat valmistelleet kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle lähetettäväksi ehdotuksen ensi vuoden talousarvioksi sekä kolmen seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaksi.
Seurakunnan vuoden 2019 talousarvion vuosikate on plussalla 101 871 €. Talousarvion ylijäämä on 7 002 €. Talousarvion tasapainottamiseen on käytetty säätiön varoja 70 000 €. Vuosikatteen jälkeen on kirjattu satunnaisiin tuottoihin leirikeskuksen myynnistä arvioitu myyntivoitto 170 000 €. Kiinteistötoimen kulut on arvioitu siltä pohjalta, että seurakuntakeskuksen
toiminnot siirretään vuokratiloihin. Vuokrakuluiksi on arvioitu 60 000 €.
Talousarvio perustuu 1,75 % suuruiseen kirkollisveroon. Henkilöstökuluja nostaa mm. talouspäällikön vuosilomakorvaukset säästövapaiden erääntyessä.
Kirkollisverotulojen on arvioitu pysyvän vuoden 2018 tasolla. Kirkollisverotulot ovat 1 189
000 €. Valtionrahoituksen arvioidaan vuonna 2018 olevan 108 000 €. Talousarvion toimintatuotot ovat 119 580 € (vähennystä vuoden 2018 talousarvioon 6 %) ja toimintakulut 1 216 209
€ (lisäystä vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 8 %).
Toimintakate eli toimintamenojen ja tulojen erotus pääluokittain:
- Pääluokka 1 eli yleishallinto
228 284 € +
- Pääluokka 2 eli seurakunnallinen toiminta 555 900 € - Pääluokka 4 eli hautaustoimi
125 132 € +
- Pääluokka 5 eli kiinteistötoimi
197 313 € -

67 876 € + 42 %
29 803 € - 5 %
6 891 € + 6 %
3 901 € - 2 %

Tuulikki Koiviston Nakkilan seurakunnalle testamenttaamista varoista kirkkoneuvosto jakaa
20 000 € vuodessa työmuotojen ehdottamiin käyttötarkoituksiin. Lahjoitus on kirjattu vuoden
2015 tuloksi. Talousarvioon vuonna 2019 käytettäväksi tarkoitetut varat on kirjattu satunnaisiin kuluihin.
Investointiosaan on kirjattu seurakuntakodin katon korjaukseen 50 000 € ja seurakuntakodin
korjaussuunnitteluun 10 000 €.
Hautainhoitorahaston talousarvio on 8 550 € alijäämäinen. Alijäämään vaikuttaa sijoitusten
tuoton kirjaaminen vasta kun sijoitus puretaan. Vuonna 2019 ei ole tarkoitus purkaa hautainhoitorahaston sijoituksia.
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Talouspäällikön päätösehdotus:
Hyväksytään Nakkilan seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2019 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 ja lähetetään se edelleen kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi.
Talousarvioehdotus on lähetetty kirkkovaltuuston kokouskutsujen liitteenä.
Päätös:

Hyväksyttiin Nakkilan seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2019 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 ja lähetettiin se edelleen kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa.
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200 §
Emäntä-suntio Piia Niemisen palvelussuhteen jatkaminen
Piia Nieminen on toiminut Nakkilan seurakunnan palveluksessa osa-aikaisena työntekijänä
1.9.2018 alkaen. Hänen tehtäviinsä kuuluu erilaisten ruoka- ja kahvitarjoilujen suunnittelu ja
toteuttaminen seurakunnan eri tilaisuuksissa, suntion sijaisena toimiminen itsenäisesti kaikissa
seurakunnan tilaisuuksissa sekä siivous.
Määräajaksi tehty työsopimus päättyy 28.2.2019.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Jatketaan Piia Niemisen palvelussuhdetta toistaiseksi. Työaika 75 % täydestä työajasta, joka
on 29 viikkotuntia, palkka vaativuusryhmä 402 mukainen + ensimmäinen vuosisidonnainen
palkanosa 6 vuotta.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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201 §
Viranhaltijapäätökset
Annetaan tiedoksi kirkkoherran viranhaltijapäätökset:


Viranhaltijapäätös numero 17/2018 Opiskelija MK Pasi Niemisen palkkaaminen Nakkilan seurakunnan kesätyöntekijä-kesäkanttoriksi määräaikaiseen virkasuhteeseen.



Viranhaltijapäätös numero 18/2018 Nakkilan kunnan vanhusneuvoston järjestämä joulujuhla Nakkilan seurakuntakodissa 10.12.2018

Annetaan tiedoksi talouspäällikön viranhaltijapäätökset:


Päätös:

Tiedoksi annettavia viranhaltijapäätöksiä ei ollut.

Hyväksyttiin viranhaltijapäätökset.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

202 §
Ilmoitusasiat
Annettiin tiedoksi seuraavat asiat:


Yhteistyötoimikunnan kokous 28.11.2018



Kirkkohallituksen yleiskirje 6.11.2018 nro 15 / 2018 Rippikoulun malliohjesääntö



Kirkkohallituksen yleiskirje 6.11.2018 nro 16/2018 Uusi etu- ja sukunimilaki voimaan
1.1.2019



Kirkkohallituksen yleiskirje 19.11.2018 nro 17/2018 Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019-2022
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203 §
Seurakuntakeskuksen astianpesukone
Seurakuntakeskuksen alkuperäinen Electrolux-astianpesukone on rikkoutunut. Koneen likaveden tyhjennyssäiliössä on halkeama. Halkeamaa on yritetty korjata, mutta säiliö vuotaa. Varaosia koneeseen ei saa. Käytettyjä koneita on tiedusteltu, mutta sopivaa ei ole löytynyt.
Suurtalouskäyttöön tarkoitettu astianpesukone Metos Master Aqua 50 maksaa 2294 €. Lisäksi
tarvitaan pesuaineannostelija 269 € ja jalusta 310 €. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Rahtikulut ja asennus eivät sisälly hintaan.
Seurakuntakeskukselta toiminta siirretään joka tapauksessa pois, joko peruskorjauksen tai
myynnin vuoksi. Ajankohta ei vielä ole tiedossa. Tämän vuoksi tulee miettiä, voitaisiinko jo
tässä vaiheessa järjestää seurakuntakodilla kaikki ne tilaisuudet, joiden jälkitoimissa astianpesukonetta tarvitaan. Tällaisia tilaisuuksia ovat torstaikerho joka toinen torstai ja naisten kahvila
kerran kuukaudessa, muistotilaisuudet ja muut muiden kuin seurakunnan järjestämät tilaisuudet.
Seurakuntakodilla on kunnossa oleva Metos-astianpesukone.
Vaihtoehtoina ovat uuden astianpesukoneen hankkiminen tai tilaisuuksien siirtäminen seurakuntakodille.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Järjestetään kaikki ne seurakunnan omat tilaisuudet, joiden jälkitoimissa tarvitaan astianpesukonetta, seurakuntakodilla. Seurakuntakeskuksen salia ei vuokrata ulkopuolisille.
Päätös:

Talouspäällikkö muutti päätösehdotustaan kokouksessa ja ehdotti uuden astianpesukoneen
hankkimista. Päätettiin hankkia seurakuntakeskuksen keittiöön suurtalouskäyttöön tarkoitettu
astianpesukone Metos Master Aqua 50. Hinta 2 294 € + pesuaineannostelija 269 € + rahti +
asennus. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hankinta tehdään vuoden 2019 puolella.
Muutoksenhakuoikeus valitusosoituksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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204 §
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
205 §
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan sivuiksi 163 – 164.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Nakkilan kirkkoherranvirastossa 14 + 1 päivän
ajan ajalla 19.12.2018 - 2.1.2019 viraston aukioloaikoina.

206 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35.

