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Aika

13.2.2019 keskiviikko klo 17 – 19.05.

Paikka

Seurakuntakeskuksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet
Järviö Markku
Vepsäläinen Tuula
Ketola Markus
Nurminen Petri
Nyroos Marja
Parkkali Urpo
Suonpää Silja-Riitta
Tuliniemi Eija
Vainio Heidi-Maria

kirkkoneuvoston puheenjohtaja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
jäsen
paikalla klo 17.45 – 19.05
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen

Muut saapuvilla olleet
Tuominen Harri
Karilainen Soili
Vappula Lasse

Asiat

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
talouspäällikkö, sihteeri
kappalainen
paikalla klo 17 – 17.15.

1 – 32 §

Allekirjoitukset

_______________________________ ____________________________
Markku Järviö
Soili Karilainen
puheenjohtaja
sihteeri

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

_____________________
Marja Nyroos

____________________________
Urpo Parkkali

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Nakkilan kirkkoherranvirastossa 30 + 1 päivän ajan 20.2.- 22.3.2019
viraston aukioloaikoina.

_______________________
Maiju Wallenius
ilmoitustaulun hoitaja

NAKKILAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
NRO 1/2019
Kirkkoneuvosto
Tark._______ _______ 13.2.2019
Sivu 2
______________________________________________________________________________________
§

Liitteet

Sivu

Otsikko

1
2
3
4
5
6

1, 2
-

3
3
3
3
4
4

7
8
9

3
4
-

5-6
7-8
9-10

10
11
12

5
-

11
12
13

13
14
15
16
17
18
19
20
21

6
-

13
14
15-16
17
18
19
20
21
22

22
23

7
8-9

23
23

24
25

10

24
25

26
27
28
29
30
31
32

-

26
26
27
27
28
28
28

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkoneuvoston sihteerin valinta vuosiksi 2019-2020
Kirkkoneuvoston koollekutsumisesta, kokouspäivästä ja
kokousajasta päättäminen
Nakkilan seurakunnan rippikoulun ohjesääntö
Nakkilan seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma
Nakkilan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran ja
varhaisnuorisotyönohjaajan viran johtosäännöt
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
Kiinteistö-hautausmaavastuuryhmän valinta vuosille 2019-2020
Nakkilan seurakunnan edustajan valinta Nakkilan Lämpö Oy:n
kokouksiin vuosille 2019-2020
Yhteisvastuukeräystilityksen tarkastajan valinta vuosille 2019-2020
Evankelioimis- ja aikuistyön työryhmän nimeäminen 2019-2020
Vuokratiloista saapuneiden tarjousten käsittely
Nakkilan keskustan asemakaavamuutos
Seurakuntakeskuksen myyntitoimenpiteistä päättäminen
Mittauspöytäkirja Merimaan leirikeskuksen kosteuskartoituksesta
Kesäranta-nimisen tilan RN:o 13:56 myynti
Merimaan leirikeskuksen myyntiajan jatkaminen
Toisen alttarikaiteen hankkiminen kirkon alttarille nousun
helpottamiseksi
Varainhoidon raportointi 31.1.2019 tilanteesta
Kirkkovaltuuston päätösten laillisuuden ja
täytäntöönpanokelpoisuuden toteaminen
Haudan luovutus takaisin seurakunnalle
Lausuntopyyntö seurakunnille ja hiippakunnille.
Pyyntö koskee hiippakuntavaltuustojen lakkauttamiseen
liittyvää säädösesitysluonnosta.
Eetu Ellän luottamustoimen toteaminen päättyneeksi
Kirkkoneuvoston jäsenen ja varajäsenen valinta Eetu Ellän tilalle
Viranhaltijapäätökset
Ilmoitusasiat
Muut asiat
Muutoksenhaku
Kokouksen päättäminen

NAKKILAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
NRO 1/2019
Kirkkoneuvosto
Tark._______ _______ 13.2.2019
Sivu 3
______________________________________________________________________________________
1§
Kokouksen avaus
Ehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen

2§
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 5.2.2019.

Päätös:

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

3§
Pöytäkirjan tarkastajat
Ehdotus:

Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Eetu Ellä ja Markus Ketola. Pöytäkirjan tarkastus
toimitetaan maanantaina 18.2.2019 klo 9-17 tai tiistaina 19.2.2019 klo 9-12 kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Nyroos ja Urpo Parkkali.

4§
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 viranhaltijapäätöksiä. Muissa asioissa käsitellään Lähitapiolan pyytämät asiakkaan verovelvollisuustiedot.

Kappalainen Lasse Vappula esitteli kirkkoneuvostolle rippikoulun paikallissuunnitelman, jonka jälkeen
hän poistui kokouksesta.
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5§
Kirkkoneuvoston sihteerin valinta vuosiksi 2019-2020
Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan kirkkoneuvoston kokouksissa pöytäkirjaa pitää
kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija.
Sihteerinä on perinteisesti toiminut seurakunnan talouspäällikkö.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee sihteeriksi Nakkilan seurakunnan talouspäällikön.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.

6§
Kirkkoneuvoston koollekutsumisesta, kokouspäivästä ja kokousajasta päättäminen
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoustensa ajasta, paikasta ja kokoon kutsumisesta. Kokoukset on pidetty noin kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 17 seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa ja kutsut postitettu viimeistään viisi päivää ennen kokousta. KJ
7:3-5 ja KJ 9:1-3, kirkkoneuvoston ohjesääntö § 5.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kutsumistavasta neuvosto päättää, että kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti viimeistään viisi
päivää ennen kokousta. Kokousajasta ja -paikasta neuvosto päättää, että kokoukset pidetään
keskiviikkoisin klo 17 srk-keskuksen kokoushuoneessa noin kerran kuukaudessa, mikäli tarvetta useampiin kokouksiin ei ilmene.
Alustavat kirkkoneuvoston kokouspäivät ovat: 13.2., 13.3., 13.4., 8.5., 11.9., 16.10., 13.11. ja
11.12. Kirkkoneuvoston suunnitteluseminaari järjestetään lauantaina 13.4.2019 klo 9.30.-15.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin
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7§
Nakkilan seurakunnan rippikoulun ohjesääntö
Kirkkojärjestys edellyttää (KJ 3:3), että kirkkoneuvosto hyväksyy seurakunnalle rippikoulun
ohjesäännön. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Mallisäännön yhteyteen
on kirjoitettu kirkkojärjestyksen rippikouluun liittyvät säännökset.
Yksityiskohtaiset perustelut
2 § Piispainkokouksen hyväksymän rippikoulusuunnitelman mukaisesti ohjesääntö edellyttää,
että seurakunnassa laaditaan:
1) rippikoulun paikallissuunnitelma
2) rippikoulutyön vuosisuunnitelma ja
3) yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat.
Paikallissuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja sitä arvioidaan vähintään vuosittain. Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017 antaa ohjeet paikallissuunnitelman tekemiselle. Paikallissuunnitelman hyväksyy kirkkoneuvosto. Rippikoulujen ohjaajatiimit laativat yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat edellä mainittujen suunnitelmien pohjalta.
Rippikoulu on koko seurakunnan yhteinen tehtävä, joten seurakunnan eri työntekijöiden ja vapaaehtoisten on tärkeää olla mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Rippikoulujen suunnittelussa on huolehdittava yhteydenpidosta paikkakunnan eri yhteistyökumppaneihin kuten kouluihin. Rippikouluista vastaava työntekijä laatii vuosisuunnitelman, jossa näkyvät tulevan kauden
rippikouluryhmät sekä niiden ohjaajatiimit ja keskeiset päivämäärät: aloitus, intensiivijakso,
konfirmaatio sekä yhteydet seurakunnan muuhun toimintaan ja rippikoululaisten perheisiin.
3 § Rippikoulun ohjaajina toimivat työntekijät ja vapaaehtoiset sen mukaan mitä kirkkojärjestyksessä on asiasta säädetty ja rippikoulun ohjesäännössä määrätty. Ohjesääntöön voidaan mainita eri työntekijäryhmät kuten nuorisotyönohjaajat, kanttorit, diakoniatyöntekijät, varhaiskasvatuksen työntekijät, harjoittelijat, kausi- ja kesätyöntekijät ja vapaaehtoiset, jotka seurakunnassa osallistuvat rippikouluun. Vastaavasti ohjesäännössä voidaan todeta, että rippikouluun
osallistuvat seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset ja tarkemmat tiedot rippikouluun osallistuvista työntekijöistä ja vapaaehtoisista sisällytetään paikallissuunnitelmaan. Rippikoulun ohjaajatiimejä muodostettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kasvatuksen ammattilaisten
riittävään määrään. Rippikoulu toteutuu parhaiten silloin, kun rippikoulun ohjaajat laativat toteutussuunnitelman yhdessä isosten ja muiden vapaaehtoisten kanssa. Tavoitteena on, että rippikoulun suunnitteluun osallistuvat myös rippikoululaiset ja heidän huoltajansa.
4 § Rippikouluikäisille nuorille on annettava riittävän ajoissa tietoa rippikoulun käymisen
mahdollisuuksista. Ohjesäännössä on otettu huomioon ne nuoret, jotka käyvät omaa ikäluokkaansa nuorempina peruskoulua ja haluavat tulla rippikouluun heille tutun ikäryhmän mukana.
Kirkkoon kuulumattoman konfirmoinnissa ja hänen liittymisessään kirkkoon on muistettava
uskonnonvapauslain asettama 15 vuoden ikäraja.
5 § Yhden rippikouluryhmän koko on enintään 25. Kirkkoneuvosto voi poikkeustapauksessa
päättää ryhmäkoon ylittämisestä, kun siihen on erityisen painavat syyt. Kirkkoneuvosto voi
päättää niistä edellytyksistä, joilla kirkkoherra voi kiireellisissä tapauksissa päättää ryhmäkoon
ylittämisestä. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, jolloin nuori siirtyy toiseen 25 hengen rippikouluryhmään kesken rippikoulukauden eikä kirkkoneuvoston koollekutsuminen ole tarkoituksenmukaista. Erityisryhmien ryhmäkokojen ohjeet löytyvät rippikoulusuunnitelmasta. Maahanmuuttajien rippikouluissa ryhmäkoon on oltava riittävän pieni.
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7 § Seurakunta vastaa rippikoulun arvioinnista. Rippikoulua kehitetään arvioimalla sen paikallista toteutumista sekä yksittäisen rippikoulun että koko seurakunnan rippikoulutyön osalta.
Rippikoulun arviointia tehdään eri tasoilla: yksittäisen rippikoululaisen, ohjaajien ja vapaaehtoisten sekä koko prosessin näkökulmista. Osana rippikoulun arviointia käytetään valtakunnallista nuorten itsearviointilomaketta. Erilaisten yksilö- ja ryhmäarviointimenetelmien monipuolinen hyödyntäminen toimii rippikoulun kehittämisen pohjana. Paikallissuunnitelmaan kirjataan tarkemmin rippikoulun arvioinnin periaatteet.
8 § Seurakunnissa on säännöllisesti ilmoitettava mahdollisuudesta osallistua yksityisrippikouluun. On tilanteita jolloin nuoren/aikuisen osallistuminen ryhmämuotoiseen rippikouluun ei ole
mahdollinen. Mahdollisuus yksityisrippikouluun koskee sekä yli 15-vuotiaita että heitä, jotka
rippikoulun päättymisvuonna täyttävät vähintään 15 vuotta tai ovat saaneet kirkkoherralta erityisluvan osallistua rippikouluun aiemmin.
9 § Seurakunnan tulee huolehtia aikuisrippikoulun järjestämisestä. Aikuisrippikoulun kesto on
piispainkokouksen päätöksellä 8 § 15.9.2004 20 tuntia. Seurakunta voi määrätä tätä pidemmästä kestosta ohjesäännössään.
11 § Kun rippikoululainen osallistuu rippikouluun muualla kuin kotiseurakunnassaan, hän
osallistuu rippikoulun teemapäiviin, jumalanpalveluksiin ja nuorisotoimintaan kotiseurakunnassaan. Poikkeuksena tästä ovat tilanteet, kun seurakunnat ovat maantieteellisesti lähellä toisiaan. Tällöin on mielekästä osallistua rippikoulun kokonaisuuteen, teemapäivät, jumalanpalvelukset ja nuorisotoiminta, lähijakso, intensiivijakso ja konfirmaatio, naapuriseurakunnassa.
12 § On suositeltavaa, että jokaisessa rippikoulun pitopaikassa on oma hiljentymiseen, rukoukseen ja jumalanpalveluselämään erotettu sakraalitila. Rippikoulujen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan kirkkohallituksen hyväksymää turvallisuusohjeistusta.
Yksittäisen rippikoulun turvallisuusasiakirjassa määritellään tarkemmin leirin kokonaisturvallisuuteen liittyvät asiat ja toimenpiteet. Lisäksi seurakunnalla tulee olla voimassa oleva kriisivalmiussuunnitelma.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä liitteenä olevan Nakkilan seurakunnan rippikoulutyön
ohjesäännön ja lähettää sen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.
2) Kirkkoneuvosto päättää antaa kirkkoherralle valtuuden tehdä kiireellisissä tapauksissa päätös ryhmäkoon ylittämisestä. Esimerkkinä tilanne, jolloin nuori siirtyy toiseen 25 hengen
rippikouluryhmään kesken rippikoulukauden eikä kirkkoneuvoston koollekutsuminen ole
tarkoituksenmukaista.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Rippikoulutyön ohjesääntö liite 3.
Valitusosoitus tuomiokapituliin 30 pv
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Lapsivaikutukset on otettu huomioon rippikoulun malliohjesäännössä.
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8§
Nakkilan seurakunnan rippikoulujen paikallissuunnitelma
1. Uusi rippikoulusuunnitelma ”Suuri Ihme”
Suuri Ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017 hyväksyttiin piispainkokouksessa 5.4.2017 ja se on
ollut käytössä 1.10.2018 alkaen. Rippikoulun keskeinen lähtökohta on nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Sisällöllisen perusrakenteen rippikoululle antaa Katekismus. Rippikoululla on uuden suunnitelman mukaan kuusi tavoitetta:
1. Nuoret ovat osallisia, tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa.
2. Nuoret kokevat yhteyttä, turvallisuutta, pyhyyttä ja iloa.
3. Nuoret oppivat hoitamaan hengellistä elämäänsä toimien, hiljentyen ja osallistuen.
4. Nuoret kantavat vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta.
5. Nuoret löytävät merkityksiä kristinuskon keskeisten sisältöjen ja oman elämänsä välillä.
6. Nuoret tahtovat kuulua Kristuksen kirkkoon.
Rippikoulun uuteen rakenteeseen kuuluu neljä osaa: 1. Teemapäivät, 2. Jumalanpalvelukset ja
nuorisotoiminta, 3. Intensiivijakso (lähijakso + leiri/päiväleiri), 4. Konfirmaatio. Rippikoulu
toteutuu noin puolen vuoden kokonaisuutena ja on laajuudeltaan 80 tuntia.

2. Rippikoulun paikallinen suunnittelu
Lisäksi seurakunnissa on tärkeää muistaa rippikoulun kolmiportaisen suunnittelun toimenpiteet: 1. Rippikoulun paikallissuunnitelma (runkosuunnitelma 3 vuoden ajalle), 2. Vuosisuunnitelma ja 3. Yksittäisten rippikoulujen toteutussuunnitelmat. On tärkeää, että paikallissuunnitelma liitetään seurakunnan jumalanpalvelussuunnitelmaan ja srk:n muuhun toimintaan. Paikallissuunnitelman hyväksyy kirkkoneuvosto, mutta sitä ei tarvitse alistaa tuomiokapitulille.
Rippikoulusuunnitelmaa on hyödyllistä myös arvioida säännöllisesti.
Paikallissuunnitelman painotuksena voivat olla:
1. Paikalliset toimintatavat
Toimintaympäristön kuvaus esim. ikäluokkien koko, kulttuuriset lähtökohdat, hengelliset perinteet, muuttoliike, srk:n / kunnan teemavuodet, tapahtumat ja paikallinen yhteistyö.
Rippikoulun viestintä, tiedottaminen ja markkinointi
Rippikoulun toteutuksen paikalliset periaatteet esim. kuinka tavoitteet saavutetaan, millaisia
pedagogisia käytäntöjä suositaan, miten huomioidaan isoset, perheet ja erilaiset oppijat, kuinka
rakennetaan siltaa kouluikäisten toiminnasta rippikouluun ja rippikoulusta nuorisotyöhön ja
aikuisuuteen
Vastuut, toteutukseen osallistuvat työntekijät, isosiin liittyvät periaatteet
Rakenne: rippikouluun ilmoittautuminen, teemapäivien yleislinjat tai tavoitteet, jumalanpalveluksiin- ja nuorisotoimintaan osallistumisen periaatteet, intensiivijakson sisältö ja kesto, konfirmaatio
Erilaiset päätökset ja liitteet: ohjesääntö, isossopimus, turvallisuusohjeistukset, paikalliset pelisäännöt, vuosikello ja muut paikalliset ohjeet.
Nuorten kuulemisen tavat. Rippikoulun arviointi ja vuosittainen kehittäminen seurakunnassa.
Muualla kuin kotiseurakunnassa rippikoulun käyvien nuorten kohtaamisen käytännöt ennen ja
jälkeen rippikoulun ja näiden nuorten kutsuminen kotiseurakunnan toimintaan.
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2. Kehitettäväksi todettavat asiat.
Kehittämiskohdat voivat olla avoimia kysymyksiä tai aiheita, joiden kanssa erityisesi halutaan
työskennellä lähivuosina.
Voivat olla srk:n rippikoulutyön haasteita, painotuksia, heikkouksia tai ajatuksia, mihin suuntaan rippikoulua halutaan kehittää ja viedä lähivuosina.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Rippikoulutyöstä vastaava kappalainen Lasse Vappula esittelee Nakkilan seurakunnan rippikoulujen paikallissuunnitelman.
Kirkkoneuvosto hyväksyy Nakkilan seurakunnan rippikoulujen paikallissuunnitelman.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 4.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitetut lapsivaikutukset on otettu huomioon tarjoamalla kaikille mahdollisuus osallistua rippikouluun ja tarjoamalla myös maksuton rippikouluvaihtoehto.
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9§
Nakkilan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran ja varhaisnuorisotyönohjaajan viran johtosäännöt
Yleisperustelut
Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö on lasten ja nuorten sekä heidän perheittensä parissa tapahtuvaa
kristilliseen uskoon perustuvaa toimintaa, jossa kirkkoa, yhteiskuntaa ja elämää yleensä tarkastellaan
lasten ja nuorten näkökulmasta. Käytännössä tämä työ, josta usein käytetään myös nimeä "kasvatustyö", jaetaan kahteen työalaan: lapsityöhön ja nuorisotyöhön. Ensiksi mainitussa paneudutaan lähinnä
alle 7-vuotiaiden, viimeksi mainitussa varttuneempien lasten ja nuorten maailmaan. Jälkimmäisessä
erotetaan vielä kolme osa-aluetta: varhaisnuorisotyö (7-13-vuotiaat), työ varttuneemman nuorison
parissa (14-17-vuotiaat) ja nuorten aikuisten toiminta (18-29-vuotiaat). Lapsi- ja nuorisotyöhön kuuluu yhteydenpito lasten ja nuorten perheisiin.
Nakkilan seurakunnassa on kasvatustyössä kaksi virkaa, jotka ovat nuorisotyönohjaajan virka ja varhaisnuorisotyönohjaajan virka. Tässä esittelytekstissä käytetään termiä nuorisotyönohjaaja tarkoittaen sekä nuorisotyönohjaajaa että varhaisnuorisotyönohjaajaa.
Hengellisessä työssä olevan viranhaltijan johtosäännön hyväksyy kirkkoneuvosto. Sellaisessa johtosäännössä annetaan, mahdolliset piispainkokouksen päätökset huomioon ottaen (KJ 6:51), määräykset viranhaltijalta vaadittavasta koulutuksesta, määritellään viranhaltijan tehtävät ja osoitetaan, kuka
on hänen lähiesimiehensä ja esimiehensä.
Seurakunnan nuorisotyössä toimii yleensä sekä vapaaehtoisia että palkkiota saavia henkilöitä, joiden
työtä nuorisotyönohjaaja ohjaa ja valvoo. Nuorisotyönohjaaja vastaa myös työalalla tarpeellisista materiaali- ja palvelusten hankinnoista.
Valtuudet hengellisen työvoiman palkkaamiseen enintään kuudeksi kuukaudeksi on kirkkoherralla ja
valtuudet päättää hankinnoista määrättyyn rajaan saakka talouspäälliköllä. Nämä valtuudet eivät kuitenkaan ole esteenä rajoitetun ratkaisuvallan antamiselle myös nuorisotyönohjaajalle edellä tarkoitetuissa yhteyksissä. Sijaisia ja aputyövoimaa ottaessaan nuorisotyönohjaaja on sidottu määrärahoihin
ja hankintoja tehdessään hänen on noudatettava myös varainhoitosäännön määräyksiä sekä kirkkoneuvoston ja seurakunnan kassahallinnosta vastaavan viranhaltijan mahdollisesti antamia ohjeita.
Yksityiskohtaiset perustelut
2§

Nuorisotyönohjaajan virkaan voi tulla pysyvästi nimitetyksi vain piispainkokouksen hyväksymän kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinnon suorittanut henkilö. Merkintä kelpoisuudesta on tutkintotodistuksessa.
Seurakunnassa, jossa mahdollisuudet virkojen ylläpitoon ovat rajalliset, nuorisotyönohjaajalle voi kuulua myös lapsityötä. Piispainkokouksen päätöksen mukaan
lapsityöstä vastaavalla viranhaltijalla tulee olla tietynlainen peruskoulutus ja lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus. Peruskoulutukseksi piispainkokous on
12.9.1990 hyväksynyt mm. kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinnon. Lapsityön
osuuden merkittävyydestä riippuen lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutuksen lisäämistä nuorisotyönohjaajan viran kelpoisuusehtoihin voidaan puheena olevissa
tilanteissa pitää perusteltua. Sen lisääminen ei vaikuta virassa jo olevan henkilön
asemaan.
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Lapsityönohjaajan erikoistumiskoulutus on 20 opintoviikon mittainen. Sitä antaa
Järvenpäässä oleva Seurakuntaopiston Lapsityön Instituutti.
3§

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 34 §:n 4 momentin nojalla kirkkoherra on kaikkien
seurakunnan hengellisessä työssä olevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden esimies. Yleensä kirkkoherralla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta hoitaa kaikkia tämän aseman edellyttämiä tehtäviä. Lähiesimiestehtävissä toimii lehtori, jolle kasvatustyö on annettu vastuualueeksi.
Rippikoulutyön osalta työalavastuu määräytyy rippikoulun ohjesäännön
mukaisesti.

4§

Pykälässä on määritelty yleisesti nuorisotyönohjaajan työn tarkoitus.

5-6 §

Nuorisotyönohjaaja kuuluu seurakunnan ns. hengellisen työn tekijöihin. Jos seurakunnassa on useampia lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä, he toimivat käytännössä tiiminä yhdessä lähiesimiehen kanssa ja vastaavat yhdessä lapsi- ja nuorisotyön yleisestä suunnittelusta. Työhön kuuluu välitön yhteydenpito nuoriin ja heidän perheisiinsä.
Viidenteen pykälään on koottu nuorisotyön keskeisimmät toiminnot. Tehtävien
luetteleminen yksityiskohtaisesti ei ole tarkoituksenmukaista eikä mahdollistakaan.
Nuorisotyönohjaajien työ jaetaan lähiesimiehen johdolla tehtäväryhmittäin, jolloin kukin nuorisotyönohjaaja suorittaa 6 §:ssä tarkoitetut tehtävät omalla vastuualueellaan.

Kirkkoherran päätösehdotus:
1) Kirkkoneuvosto lähettää liitteenä olevan Nakkilan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran johtosäännön kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
2) Kirkkoneuvosto lähettää liitteenä olevan Nakkilan seurakunnan varhaisnuorisotyönohjaajan viran
johtosäännön kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.
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10 §
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
Työterveyshoitaja ja talouspäällikkö ovat edellisen toimintasuunnitelman pohjalta valmistelleet
työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille 2019-2022. Edelliseen toimintasuunnitelmaan on lisätty työterveyspsykologin palvelut ja allergiatutkimukset. Varhaisen tuen toimintamalli on päivitetty.
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt suunnitelman 6.2.2019
Talouspäällikön päätösehdotus:
Hyväksytään liitteenä oleva työterveyshuollon toimintasuunnitelma.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 5.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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11 §
Kiinteistö-hautausmaavastuuryhmän valinta vuosille 2019-2020
Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastus hoidetaan osana sisäistä valvontaa. Valvonnan järjestäminen on kirkkoneuvoston asiana. Kiinteistö-hautausmaavastuuryhmän tehtävänä on valvoa seurakunnan maaomaisuutta ja kiinteistöjä sekä irtaimistoa, tehdä tarkastuksia ja tuoda
kirkkoneuvostolle esitykset tarvittavista toimenpiteistä. Kiinteistö-hautausmaavastuuryhmä
suorittaa vuosittain hautausmaakatselmuksen, josta laaditaan eri pöytäkirja.
Vastuuryhmä muodostuu seurakunnan viranhaltijoista, luottamushenkilöistä ja muista Nakkilan seurakunnan jäsenistä. Mukaan voidaan kutsua asiantuntijajäseniä tarpeen mukaan.
Kiinteistö-hautausmaavastuuryhmään toimintakaudella 2017-2018 kuuluivat Markku Järviö,
Soili Karilainen, Jari Palomäki, Juhani Lehtinen, Urpo Parkkali, Unto Suomi ja Tuula Vepsäläinen.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Valitaan kiinteistö-hautausmaavastuuryhmään kaudelle 2019-2020 kirkkoherra, talouspäällikkö, seurakuntapuutarhuri, suntio ja kolme muuta jäsentä, joista vähintään yhden tulee olla
kirkkoneuvoston jäsen. Vastuuryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:

Kiinteistö-hautausmaavastuuryhmään kaudelle 2019-2020 valittiin kirkkoherra,
talouspäällikkö, seurakuntapuutarhuri, suntio, Urpo Parkkali, Unto Suomi ja
Tuula Vepsäläinen. Vastuuryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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12 §
Nakkilan seurakunnan edustajan valinta Nakkilan Lämpö Oy:n kokouksiin vuosille 2019-2020
Nakkilan Lämpö Oy:n kokouksiin tulee seurakunnan valita edustaja. Seurakunnan edustaja
viime kaudella oli Harri Tuominen.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Valitaan Nakkilan Lämpö Oy:n kokouksiin seurakunnan edustaja kaudelle 2019-2020.
Päätös:

Valittiin Nakkilan Lämpö Oy:n kokouksiin seurakunnan edustajaksi kaudelle 2019-2020
kirkkovaltuuston jäsen Jouko Stenroos.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

13 §
Yhteisvastuukeräystilityksen tarkastajan valinta vuosille 2019-2020
Kirkkopalvelut ry järjestää vuosittain Yhteisvastuukeräyksen. Kerätyt varat tulee tilittää vuosittain 31.5. mennessä. Tilityslomakkeen varmentaa keräyksen järjestänyt diakoniatyöntekijä ja
talouspäällikkö. Tilityksen tarkastaa seurakunnan luottamushenkilöistä valittu henkilö. Jos tarkastajaa ei valita, tarkastuksen suorittaa seurakunnan tilintarkastaja.
Yhteisvastuukeräystilityksen tarkastajana on edellisellä kaudella toiminut Jouni Unkuri, varalla
Urpo Parkkali.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Valitaan seurakunnan luottamushenkilöistä yhteisvastuukeräystilityksen tarkastaja
ja hänelle varajäsen kaudelle 2019-2020.
Päätös:

Yhteisvastuukeräystilityksen tarkastajaksi kaudelle 2019-2020 valittiin Marja Nyroos ja
hänelle varajäseneksi valittiin Urpo Parkkali.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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14 §
Evankelioimis- ja aikuistyön työryhmän nimeäminen 2019-2020
Kirkkoneuvoston ohjesääntö 3 luku 10 §: ”Kirkkoneuvosto voi asettaa määräajaksi vastuu- ja
tukiryhmiä, joiden tehtävät se erikseen määrittelee.” Työalojen johtosäännöissä vastuu- ja tukiryhmistä käytetään nimitystä ”Työryhmä”. Työryhmään nimettävien jäsenien lukumäärää ei
ole määrätty johtosäännössä. Kirkkoneuvosto saa päättää jäsenten lukumäärästä. Ennen päätöstä täytyy valittavalta henkilöltä saada suullinen lupa valintaan ja valinnan jälkeen kirjallinen
suostumus.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto nimeää henkilöt evankelioimis- ja aikuistyön työryhmään ja nimeää kirkkoneuvoston edustajan työryhmään. Viranhaltijoista työryhmään nimetään lehtori Satu Salo.
Työryhmän tehtävä on kehittää ja tukea työalalla tapahtuvaa työtä.
Suullisesti ovat suostumuksensa työryhmään antaneet:
Taina Halonen
Lasse Pajunoja
Petra Pajunoja
Markku Parkkali
Seija Piironen
Paula Rantala
Tuula Vepsäläinen
Timo Kotiranta
Päätös:

Evankelioimis- ja aikuistyön työryhmään valittiin
Taina Halonen
Lasse Pajunoja
Petra Pajunoja
Markku Parkkali
Seija Piironen
Paula Rantala
Tuula Vepsäläinen
Timo Kotiranta
Kirkkoneuvoston edustajana työryhmässä toimii Tuula Vepsäläinen.

Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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Markus Ketola saapui § 15 käsittelyn alussa
15 §
Vuokratiloista saapuneiden tarjousten käsittely
Kirkkovaltuusto päätti 12.12.2018 kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti, että seurakunnan toiminta siirretään Nakkilan keskustasta vuokrattaviin tiloihin ja että tarjolla olevat vaihtoehdot
kartoitetaan.
Tarjouksia vuokratiloista pyydettiin ilmoituksella Satakunnan Kansassa 7.1.2019. Tarjouspyyntö julkaistiin Nakkilan seurakunnan kotisivuilla. Tarjouksen jättivät Maria ja Tauno Riikonen. West Coast Holding Oy:n aiemmin jättämä tarjous otettiin mukaan vertailuun.
Maria ja Tauno Riikosen tarjoamat tilat sijaitsevat yhdessä kerroksessa osoitteessa Kauppatie
3. Huoneisto on tällä hetkellä tyhjillään, vuokranantaja suorittaa tiloissa pintaremonttia. Tilat
omistaa Kiinteistö Riiset Oy Y-tunnus 2487111-8. Vuokrattavan tilan koko on noin 850 m2.
Vuokran määrä on 7 €/m2/kk. Arvonlisäveroa ei peritä. Vuokraan sisältyy lämmitys, ulkoalueiden hoito ja talvikunnossapito. Huoneisto vuokrataan siistinä ja peruskuntoisena. Isommista
muutoskustannuksista vastaa vuokraaja. Vuokra-aika on 10 vuotta. Vuokranantaja teettää tarjouspyynnön mukaisen kuntokartoituksen, mikäli seurakunta tekee esisopimuksen vuokrauksesta. Jos kuntokartoituksessa ilmenee ongelmia, esisopimus raukeaa, ja se voidaan neuvotella
uudestaan.
Nakkilan kunta omisti tarjottavana olevan tilan vuoteen 2007. Tilat olivat vuokrattuna Nakkilan terveyskeskukselle. Tiloissa todettiin tuolloin vakavia kosteusongelmia. Nakkilan kunnanhallitus käsitteli asiaa mm. 30.10.2006 § 401. Tilat on tiettävästi myöhemmin korjattu perusteellisesti.
West Coast Holding Oy:n (y-tunnus 1926719-4) tarjoamat tilat sijaitsevat kahdessa kerroksessa osoitteessa Kauppatie 2. Tiloissa toimii tällä hetkellä kuntosali. Vuokrattavan tilan koko
on 747 m2. Vuokran määrä on 7,50 €/m2/kk. Arvonlisäveroa ei peritä. Vuokraan sisältyy lämmitys/jäähdytys, käyttövesi, kiinteistön ulkopuolinen huolto, piha-alueiden hoito ja talvikunnossapito. Huoneistossa tehtävistä muutoksista peritään 60 kuukauden ajalta 4,74 €/m2/kk +
arvonlisävero 24 %. Vuokra-aika on 10 vuotta. Optiona vuokrasopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana. Vuokranantaja teettää tarjouspyynnön mukaisen sisäilmatutkimuksen ja korjaa mahdollisesti havaitut viat ja puutteet ennen vuokrasopimuksen voimaantuloa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Nakkilan seurakunnan
toimitiloiksi Kauppatie 2 koskevanWest Coast Holding Oy:n tarjouksen.
Perustelut:
-

Toimitilat sijaitsevat keskeisellä ja edustavalla paikalla Nakkilan keskustassa
Nakkilan seurakunnan työntekijät ovat yksimielisesti näiden tilojen kannalla
Tiloissa ei ole todettu sisäilmaongelmia
Arkistotilat ovat valmiina (pankkiholvit)
Kokonaisvuokra on edullisempi, koska neliömäärä on pienempi
Muutoskustannusten määrä on tiedossa
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Päätös:

Kauppatie 3 tiloissa on suoritettu kosteusmittaus 11.2.2019. Mittauksen pöytäkirja jaettiin
kirkkoneuvostolle kokouksessa. Liite 11.
Käytiin vilkas keskustelu.
Silja-Riitta Suonpää teki talouspäällikön päätösehdotukselle seuraavan vastaehdotuksen:
Asia tulee palauttaa valmisteluun lisäselvityksiä varten. Kirkkoneuvoston tulee käydä
tutustumassa tarjottuihin vuokratiloihin. Kauppatie 3 muutossuunnitelma tulee laatia ja
muutoskustannukset selvittää. Mahdollisuus ostaa Kauppatie 3 tilat omaksi tulee selvittää.
Vastaehdotusta ei kannatettu.
Kirkkoneuvoston päätökseksi tuli talouspäällikön päätösehdotus. Silja-Riitta Suonpää jätti
päätöksestä eriävän mielipiteensä, joka liitetään pöytäkirjaan. Liite 12.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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16 §
Nakkilan keskustan asemakaavamuutos
Nakkilan kunta on käynnistänyt Nakkilan keskustan asemakaavamuutoksen. Suunnittelualue
sijaitsee Nakkilan kunnan kuntakeskuksessa. Kaavoitettava alue on kahdessa osassa. Kaavaalue rajautuu lännessä rautatiehen, pohjoisessa Kirkkokatuun ja idässä/etelässä Kauppatiehen.
Kaava-alueella sijaitsee muun muassa Nakkilan seurakuntakeskus.
Tavoiteaikataulun mukaan kaavaluonnos on nähtävillä maaliskuussa 2019, kaavaehdotus on
nähtävillä elokuulla 2019, kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan marraskuulla 2019.
Kaavoitusta hoitaa Nosto Consulting Oy.

Talouspäällikön päätösehdotus:
Merkitään asemakaavamuutoksen vireille tulo tietoon saatetuksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liite 6.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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17 §
Seurakuntakeskuksen myyntitoimenpiteistä päättäminen
Nakkilan seurakuntakeskuksessa on jo pitkään ollut sisäilmaongelmia. Mittauksilla ongelmat
todettiin alkuvuodesta 2017. Seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelu käynnistettiin.
Suunnitteluvaiheessa selvisi, että korjaus tulisi maksamaan yli 1 milj. euroa.
Seurakuntakodilla teetettiin sisäilmatutkimukset alkuvuodesta 2018. Seurakuntakodin arvioidut peruskorjauskustannukset tarvittavine laajennuksineen tulisivat maksamaan arviolta noin 2
milj. euroa.
Todettiin, että näin isoihin investointeihin Nakkilan seurakunnalla ei ole varaa. Myös kosteusongelmien korjausten epäonnistumisista on ollut julkisuudessa esimerkkitapauksia. Ryhdyttiin
etsimään vuokratiloja Nakkilan keskustasta.
Kirkkovaltuusto päätti 12.12.2018 siirtää toiminnan seurakuntakeskukselta vuokratiloihin Nakkilan keskustaan ja laittaa seurakuntakeskuksen myyntiin.
Nakkilan kunta on käynnistänyt alueella kaavamuutoksen, joka mahdollistaa seurakuntakeskuksen laajemman käytön.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Käynnistetään seurakuntakeskuksen myyntitoimenpiteet. Annetaan eri myyntivaihtoehtojen
selvittäminen kiinteistö-hautausmaavastuuryhmän tehtäväksi.
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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18 §
Mittauspöytäkirja Merimaan leirikeskuksen kosteuskartoituksesta
Kirkkoneuvosto päätti 14.11.2018 tilata kosteuskartoituksen Tehokuivaus Oy:ltä.
KN 14.11.2018
164 § Merimaan leirikeskuksen kosteuskartoitus
Merimaan leirikeskuksen rakennusten kosteuskartoituksesta on pyydetty tarjous Tehokuivaus Oy:ltä.
Kartoitus koskee päärakennusta, navettarakennuksen yläkertaa, saunarakennusta ja vanhaa saunamökkiä.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Tehdään päätös Merimaan leirikeskuksen rakennuksen kosteuskartoituksesta kokouksessa tehtävän
päätösehdotuksen mukaan.
Päätös:
Talouspäällikkö teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen:
Hyväksytään Tehokuivaus Oy:n tarjous kuntokartoituksen tekemisestä Merimaan
leirikeskuksessa. Tarjouksen hinta 2 600 € + alv.
Päätösehdotus hyväksyttiin. Tarjous liite 2.

Kosteuskartoitus tehtiin 29.11.2018. Mittauspöytäkirja lähetettiin 30.11.2018 Kankaanpään
Laki ja Kiinteistö Oy:lle, joka hoitaa leirikeskuksen myyntiä.
Mittauspöytäkirja kartoituksesta on nähtävillä kokouksessa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Merkitään mittauspöytäkirja tietoon saatetuksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian täytäntöönpanoa.
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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19 §
Kesäranta-nimisen tilan RN:o 13:56 myynti
Nakkilan kirkkovaltuusto teki 9.2.2016 päätöksen luopua Merikarvialla sijaitsevasta Merimaan
leirikeskuksesta. Leirikeskus muodostuu kahdesta tilasta, Merimaa ja Kesäranta. Kaavassa alue
oli merkitty leirikäyttöön tarkoitetuksi, aluetta ei voinut jakaa. Aluetta myytiin yhtenä kokonaisuutena, mutta myynti ei tuottanut tulosta. Kaavamuutos, joka mahdollisti alueen jakamisen
valmistui 17.9.2018.
Myyntitoimenpiteet aloitettiin uudelleen kaavamuutoksen valmistumisen jälkeen. Nyt Merimaa- ja Kesäranta-tiloja myytiin erikseen. Myyntiä hoitaa Kankaanpään Laki ja Kiinteistö Oy.
Kirkkoneuvosto päätti pyytää Kesäranta-nimisestä tilasta noin 110 000 €. Tilan pinta-ala on
0,4850 ha. Tarjousten jättöaika päättyi 31.12.2018.
Määräaikaan mennessä tuli kolme tarjousta: 48 000 €, 110 000 € ja 115 000 €.
Kauppakirja allekirjoitettiin 17.1.2019 korkeimman tarjouksen 115 000 € tehneiden Tapio ja
Hanna-Leena Korkeamäen kanssa.
Kauppa vaatii voimaan tullakseen Nakkilan kirkkovaltuuston hyväksynnän ja kirkkohallituksen vahvistuksen.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan ja
lähettää sen edelleen tuomiokapitulin kautta kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua
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20 §
Merimaan leirikeskuksen myyntiajan jatkaminen
Kirkkoneuvosto päätti 14.11.2018, että tarjousten jättöaika Merimaan leirikeskuksesta päättyy
31.12.2018. Ja että jättöaikaa pidennetään tarvittaessa. Leirikeskuksessa on järjestetty yleinen
esittely sunnuntaina 2.12.2018 sekä lisäksi leirikeskusta on esitelty erillisten sopimusten mukaan. Kesäranta-nimisestä tilasta (vanha saunamökki) saatiin tarjouksia, jotka johtivat kauppojen syntymiseen. Merimaan päätilasta ei tarjouksia jätetty. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan
huhtikuulla 2019 aloitetaan uudelleen myynti-ilmoittelu sekä esittelyt. Tarjousten viimeinen
jättöaika on 30.6.2019. Jos myyntiaikaa on tarpeen jatkaa, tarjousten seuraava jättöaika on
30.9.2019.
KN 14.11.2018
§ 165 Tarkennus Merimaan leirikeskuksen myyntiajankohtaan ja myyntihintaan
Kirkkoneuvosto päätti 19.9.2018 antaa Merimaan leirikeskuksen myynnin Kankaanpään Laki ja Kiinteistö Oy:n hoidettavaksi. Kirkkoneuvosto päätti määritellä myyntihinnan kiinteistölle.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Päätetään pyytää Merimaan leirikeskuksesta 350 000 € kokonaisuudessaan. Hinnan jakautumisesta eri
kiinteistöjen välille sovitaan talouspäällikön ja kiinteistönvälittäjän välillä.
Marraskuulla 2018 julkaistaan myynti-ilmoitukset. Tarjousten jättöaika päättyy 31.12.2018. Jättöaikaa
pidennetään tarvittaessa.
Talvikaudella 2018-2019 vastataan yhteydenottoihin ja järjestetään tarvittaessa esittelyjä. Rakennuksia
ei lämmitetä esittelyjä varten, vesiä ei kytketä päälle, eikä pihassa tehdä talvikunnossapitotöitä.
Huhtikuulla 2019 aloitetaan varsinainen myynti-ilmoittelu sekä esittelyt. Rakennusten lämmitystä lisätään ja vedet kytketään päälle.
Päätös:
Lisättiin päätösehdotukseen, että Merimaan hinta olisi noin 240 000 € ja Kesärannan noin 110 000 €,
yhteensä 350 000 €. Muuten päätösehdotus hyväksyttiin edellä esitetyn mukaisena.

Talouspäällikön päätösehdotus:
Jatketaan Merimaa-nimisen tilan myyntiä. Tilan pyyntihinta on 240 000 €. Tilaan kuuluva
metsäpalsta on mahdollista myydä erikseen, jos sille löytyy ostaja. Myyntiä hoitaa Kankaanpään Laki ja Kiinteistö Oy. Myynti-ilmoittelu ja esittelyt aloitetaan huhtikuulla 2019. Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 30.6.2019, jos myyntiaikaa on tarpeen jatkaa, seuraava tarjousten
jättöpäivä on 30.9.2019.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.
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21 §
Toisen alttarikaiteen hankkiminen kirkon alttarille nousun helpottamiseksi
Kirkon alttarille johtaviin portaisiin kiinnitetään ehtoollisen ajaksi siirrettävä tukikaide. Kaiteen paikka on ikkunan puolella portaita. Kun ehtoollisella kävijöitä on paljon, tarvittaisiin tukea myös saarnastuolin puolelle. Kirkkoneuvostolle 14.11.2018 tuotiin suullinen aloite toisen
tukikaiteen hankkimisesta. Kirkkoneuvosto jätti asian valmisteltavaksi.
Kiinteistötyön tiimi keskusteli asiasta joulukuun kokouksessa. Suntio ehdotti, että kaide kiinnitetään seinään sakastiin ja kastekappeliin johtavien portaiden kohdalle. Ehtoollisella kävijöille
tiedotetaan, että he voivat siirtyä ehtoollispöytään myös kastekappeliin johtavia portaita pitkin.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Hankitaan kirkon sakastiin ja kastekappeliin johtavien portaiden kohdalle seinään tukikaide.
Tiedotetaan ehtoollisella kävijöille, että ehtoollispöytään voi käydä myös kastekappelin kautta
ottamalla tukea porraskaiteesta.
Päätös:

Toisen irrotettavan kaiteen asentamista pidettiin parempana vaihtoehtona.
Päätettiin jättää asia kiinteistö-hautausmaavastuuryhmälle lisävalmistelua varten.
Päätettiin lisätä tiedotusta ehtoollisella käymisestä. Ehtoollista voidaan jakaa myös
etupenkkeihin ja ehtoollisen voi ottaa vastaan myös seisten.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia
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22 §
Varainhoidon raportointi 31.1.2019 tilanteesta
Nakkilan seurakunnan vuosille 2018-2022 tehdyn sijoitussuunnitelman mukaan sijoitussalkun
tuottoa seurataan säännöllisesti. Talouspäällikkö raportoi sijoitustoiminnasta kirkkoneuvostolle
joka kokouksessa ja kirkkovaltuustolle puolivuosittain. Kirkkoneuvostolle on raportoitu
31.10.2018 tilanteesta 14.11.2018 kokouksessa ja kirkkovaltuustolle on raportoitu 31.10.2018
tilanteesta 12.12.2018 pidetyssä kokouksessa.

Talouspäällikön päätösehdotus:
Annetaan raportti varainhoidon tilanteesta 31.1.2019 kirkkoneuvostolle tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 7.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia

23 §
Kirkkovaltuuston päätösten laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden toteaminen
Kirkkolain 10. luvun 6 § määrää, että kirkkoneuvoston tulee tutkia kirkkovaltuuston tekemien
päätösten laillisuus ja tämän selvittämiseksi käydä kokouksessaan läpi kirkkovaltuuston pöytäkirja.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa kirkkovaltuuston kokousten 12.12.2018 ja 16.1.2019 päätökset laillisiksi ja täytäntöönpano kelpoisiksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet 8 ja 9.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian täytäntöönpanoa.
Lapsivaikutusten arviointi: Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

NAKKILAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
NRO 1/2019
Kirkkoneuvosto
Tark._______ _______ 13.2.2019
Sivu 24
______________________________________________________________________________________

24 §
Haudan luovutus takaisin seurakunnalle
Omaiset ovat tarjonneet seurakunnalle luovutettavaksi hautaa numero 2.9.123 A-B.
Hauta siirtyy seurakunnan hallintaan sitten kun nykyinen hoitosopimus päättyy 31.12.2028 ja
Nakkilan Osuuspankissa olevan, tämän haudan hoitoon tarkoitetun, haudanhoitotilin varat on
käytetty loppuun.
Hautaan on viimeksi suoritettu hautaus vuonna 1994.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Otetaan seurakunnan hallintaan hauta numero 2.92.123 A-B sitten kun haudan hoitoon käytettävät varat on käytetty loppuun edellä esitetyn mukaisesti. Seurakunta voi poistaa haudalla olevan muistomerkin ja ottaa haudan tarvittaessa uudelleen käyttöön.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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25 §
Lausuntopyyntö seurakunnille ja hiippakunnille.
Pyyntö koskee hiippakuntavaltuustojen lakkauttamiseen liittyvää säädösesitysluonnosta.
Kirkolliskokous teki 4.5.2017 tulevaisuusvaliokunnan mietinnön 1/2017pohjalta päätöksen,
joka sisälsi 17 kirkkohallitukselle kohdistettua toimeksiantoa. Yksi toimeksiannoista koskee
hiippakuntavaltuustojen lakkauttamista. Kirkolliskokous antoi kirkkohallitukselle tehtäväksi
tehdä esitys hiippakuntavaltuustojen lakkauttamisesta, niille kuuluvien tehtävien hoitamisesta
jatkossa ja hiippakuntahallinnon synodaalisuuden turvaamisesta. Päätöksen mukaan hiippakuntavaltuustot on tarkoitus lakkauttaa ilman, että niiden tilalle perustetaan uutta hallintoelintä. Lisäksi kirkolliskokous antoi kirkkohallitukselle tehtäväksi muun muassa selvittää virka- ja hallintoterminologian uudistamista.
Asian valmistelu on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että kirkkohallitus pyytää lausuntoa säädösesitysluonnoksesta. Lausuntoa pyydetään 54:ltä otokseen valikoituneelta seurakunnalta ja kaikilta hiippakunnilta. Lausunnon antajana toimii seurakunnan osalta kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto ja hiippakunnan osalta asian luonteesta johtuen sekä hiippakuntavaltuusto että
tuomiokapituli.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto antaa lausunnon säädösesitysluonnoksesta. Vastausehdotukset on merkitty liitteeseen tummennetulla.
Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi ehdotetut vastausehdotukset. Lausunto liite 10.
Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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26 §
Eetu Ellän luottamustoimen toteaminen päättyneeksi
Eetu Ellä on valittu kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi ja kirkkoneuvoston varsinaiseksi
jäseneksi. Paikkakunnalta poismuuton takia hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa Nakkilan
seurakunnan luottamustoimiin.
Kirkkolain 23 luku 4 §: Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vapauttaa Eetu Ellän kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenyydestä.
Eetu Ellä nousi kirkkovaltuustoon Nakkilan seurakunta-nuoret ehdokaslistalta (NSN). Hän oli
listan ainoa ehdokas, joten listalla ei ole varajäsentä, joka nousisi kirkkovaltuustoon hänen
tilalleen. Kirkkovaltuusto toteaa, että kirkkovaltuuston jäsenmäärä on 18.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

27 §
Kirkkoneuvoston jäsenen ja varajäsenen valinta Eetu Ellän tilalle
Eetu Ellä on kirkkoneuvoston varsinainen jäsen, Eija Tuliniemi on hänen henkilökohtainen
varajäsenensä. Eetu Ellän menetettyä vaalikelpoisuutensa luottamustoimeen, kirkkovaltuuston
tulee valita hänen tilalleen kirkkoneuvoston varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen
varajäsen.
Kirkkoherran päätösehdotus
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee Eetu Ellän tilalle
kirkkoneuvoston varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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28 §
Viranhaltijapäätökset
Annetaan tiedoksi kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
 1/2019 Kanttorin sijaisen vuosiloman myöntäminen
Annetaan tiedoksi talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
 1/2019 Puutarha-alan opiskelijan ottaminen työharjoitteluun
 2/2019 Kiinteistötyön työharjoittelijan harjoitteluajan jatkaminen avustavissa talonmiehen tehtävissä
 3/2019 Katrina tuntikirjanpito-ohjelman hankinta
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
29 §
Ilmoitusasiat
Annettiin tiedoksi seuraavat asiat:
- Yhteistyötoimikunnan kokous 6.2.2019
- IT-alueen johtokunnan kokous 26.11.2018, pöytäkirja
- IT-alueen tietosuojatyön toimintakertomus
- Nakkilan seurakunta on mukana Nakkilan kunnan järjestämässä sähkön toimituksen yhteiskilpailutuksessa
- 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
- Kirkkohallituksen yleiskirje 10.12.2018 nro 18/2018 Tietosuojalaki voimaan
1.1.2019
- Kirkkohallituksen yleiskirje xx.12.2018 nro 19/2018 Kunta ja seurakunta paikallisen hyvinvoinnin edistäjinä
- Kirkkohallituksen yleiskirje 20.12.2018 nro 20/2018 Uuden etu- ja sukunimilain vaikutukset vuodenvaihteessa
- Kirkkohallituksen yleiskirje 20.12.2018 nro 21/2018 Hautauslupaa koskeva
muutos kuolemansyyn selvittämisestä annettuun asetukseen
- Kirkkohallituksen yleiskirje 28.12.2018 nro 22/2018 Kirkon säädöskokoelma
nro 127 kirkkohallituksen päätös vaativien erityistehtävien edellyttämistä kirkon erityiskoulutuksista
- Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje 18.12.2018 A8/2018
1. Luottamusmieskoulutus vuonna 2019
2. Yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus vuonna 2019
- Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje 20.12.2018 A9/2018

-

1. Luontoisetujen verotusarvot 1.1.2019 lukien
2. Matkakustannusten korvausmäärät 1.1.2019 lukien
Muistutus luottamushenkilökoulutuksesta lauantaina 9.3.2019 klo 9-15 seurakuntakeskuksella
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30 §
Muut asiat
Nakkilan seurakunnan hautainhoitorahastolla on varainhoitosalkku Lähitapiola varainhoidossa.
Lähitapiola kysyy verottajaa varten asiakkaan verovelvollisuustiedot. Kirkkoneuvoston
jäsenistä tulee ilmoittaa henkilötunnus ja tietoja syntymämaasta, kansalaisuudesta ja
puhelinnumerosta. Lähetetään Lähitapiolaan pyydetyt tiedot.

31 §
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Nakkilan kirkkoherranvirastossa 30 + 1 päivän ajan ajalla 20.2. - 22.3.2019
viraston aukioloaikoina.

32 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun herran siunaukseen.

