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Aika

13.4.2019 lauantai klo 9.30 – 11.35

Paikka

Tikkulan ABC:n kokoushuone osoitteessa Tikkulantie 2, Pori

Saapuvilla olleet jäsenet

Poissa

Järviö Markku
Vepsäläinen Tuula
Ketola Markus
Nurminen Petri
Nummelin Arja
Parkkali Urpo
Suonpää Silja-Riitta
Tuliniemi Eija
Vainio Heidi-Maria

kirkkoneuvoston puheenjohtaja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Nyroos Marja

jäsen

Muut saapuvilla olleet
Tuominen Harri
Ahola Kelpo
Karilainen Soili
Asiat

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
talouspäällikkö, sihteeri

52 – 76 §

Allekirjoitukset

_______________________________ ____________________________
Markku Järviö
Soili Karilainen
puheenjohtaja
sihteeri

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

_____________________
Arja Nummelin

____________________________
Petri Nurminen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Nakkilan kirkkoherranvirastossa 14 + 1 päivän ajan 17.4.- 2.5.2019
viraston aukioloaikoina.

_______________________
Maiju Wallenius
ilmoitustaulun hoitaja
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52 §
Kokouksen avaus
Ehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen

53 §
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 4.4.2019.

Päätös:

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

54 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Ehdotus:

Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Eija Tuliniemi ja Markus Ketola. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan maanantaina 15.4.2019 klo 9-17 tai tiistaina 16.4.2019 klo 9-12 kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Nummelin ja Petri Nurminen. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan tiistaina 16.4.2019 klo 17 kirkkoherranvirastossa.

55 §
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 ilmoitusasioita.
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56 §
Lähetystyön 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 lähetystyön työryhmään ja nimeää kirkkoneuvoston edustajan
työryhmään. Viranhaltijoista työryhmään nimetään kappalainen Lasse Vappula.
Työryhmän tehtävä on kehittää ja tukea työalalla tapahtuvaa työtä.
Suullisesti ovat suostumuksensa työryhmään antaneet:
Irma Kujansuu
Soile Lasonen
Kaija-Liisa Lohivuo
Pekka Rikala
Sirpa Tarmo
Armi Virtanen
Päätös:

Lähetystyön työryhmään nimettiin Irma Kujansuu, Soile Lasonen, Kaija-Liisa Lohivuo, Pekka
Rikala, Sirpa Tarmo ja Armi Virtanen. Viranhaltijoista työryhmään nimettiin kappalainen
Lasse Vappula. Kirkkoneuvoston edustajaksi työryhmään nimettiin Soile Lasonen.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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57 §
Palkantarkistukset 1.4.2019 ja ylimmän johdon tehtävien vaativuuden arviointi
Kirkon työmarkkinalaitos on yleiskirjeessä A1/2019 ohjeistanut seurakuntia 1.4.2019 voimaan tulevista palkankorotuksista. Yleisen palkkausjärjestelmän korotukset hoitaa kirkon palvelukeskus. Korotuksen piiriin kuuluvia tuntipalkkalaisia ei Nakkilan seurakunnassa ole.
Ylimmän johdon palkankorotuksista tulee päätös tehdä seurakunnassa.
Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden palkkaukseen on paikallisesti käytettävä 1,6 %:n suuruinen järjestelyerä. Seurakunnan toimivaltainen toimielin päättää järjestelyerän käyttämisestä. Nakkilan seurakunnassa ylimmän johdon
palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvat kirkkoherra ja talouspäällikkö. Päätöksen järjestelyerän
käyttämisestä tekee kirkkoneuvosto. Asian esittelee kirkkoneuvostolle luottamushenkilö. Päätösesitys perustuu seurakunnassa ylimmän johdon tehtävän vaativuuteen sekä asetettuihin tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen kunkin viranhaltijan kohdalla. Valmistelu on hyvä tehdä
luottamushenkilöistä koostuvassa ryhmässä. Samalla tulee kiireisesti käynnistää ylimmän johdon tehtävien vaativuuden ja viranhaltijan ammattitaidon arviointia koskeva prosessi. Arviointiprosessi ja palkkojen tarkistaminen tulee saattaa päätökseen viimeistään maaliskuussa
2020.
Jos ylimmän johdon tehtävien vaativuutta ei ole vielä arvioitu eikä myöskään ole asetettu allekirjoituspöytäkirjassa tarkoitettuja tavoitteita, joita arvioidaan seurantajakson jälkeen,
1.4.2019 toteutettava palkantarkistus on määräaikainen siihen asti, kun tavoitteet on asetettu
ja niiden mukaisesti on arviointijakson jälkeen arvioitu ylimmän johdon tehtävien vaativuutta
ja viranhaltijan ammattitaitoa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Merkitään yleisen palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien työntekijöiden palkantarkistukset
1.4.2019 alkaen tietoon saatetuiksi.
Valitaan luottamushenkilöistä koostuva työryhmä, jonka tehtävä on päättää järjestelyvaraerän
käyttämisestä kirkkoherran ja talouspäällikön palkkojen korotuksiin määräaikaisesti. Työryhmän tehtävä on myös käynnistää ylimmän johdon tehtävien vaativuuden arviointi ja tavoitteiden asettaminen ja saattaa prosessi päätökseen 31.3.2020 mennessä.
Päätös:

Merkittiin yleisen palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien työntekijöiden palkantarkistukset
1.4.2019 alkaen tietoon saatetuiksi.
Valittiin työryhmän jäseniksi Markus Ketola, Arja Nummelin, Harri Tuominen ja Tuula Vep
säläinen.
Työryhmän tehtävä on päättää järjestelyvaraerän käyttämisestä kirkkoherran ja talouspäällikön palkkojen korotuksiin määräaikaisesti. Työryhmän päätös tuodaan kirkkoneuvoston käsittelyyn 8.5.2019. Työryhmän tehtävä on myös käynnistää ylimmän johdon tehtävien vaativuuden arviointi ja tavoitteiden asettaminen ja saattaa prosessi päätökseen 31.3.2020 mennessä.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia.
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58 §
Tilintarkastuskertomus 2018 kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle
Seurakunnan tilintarkastajat Vesa Keso ja Ari Virolainen BDO Audiator Oy:stä ovat suorittaneet 26.3.2019 seurakunnan tilien tarkastuksen vuodelta 2018 ja antaneet siitä lausunnon.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 annetaan kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös:

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

59 §
Tilintarkastajan raportti kirkkoneuvostolle
Seurakunnan tilintarkastaja Vesa Keso on antanut kirkkoneuvostolle raportin, joka liittyy kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamiseen.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Tilintarkastajan raportti kirkkoneuvostolle merkitään tietoon saatetuksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 3.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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60 §
Varainhoidon raportointi 31.3.2019 tilanteesta kirkkoneuvostolle tiedoksi
Nakkilan seurakunnan vuosille 2018-2022 tehdyn sijoitussuunnitelman mukaan sijoitussalkun
tuottoa seurataan säännöllisesti. Talouspäällikkö raportoi sijoitustoiminnasta kirkkoneuvostolle
joka kokouksessa ja kirkkovaltuustolle puolivuosittain. Kirkkoneuvostolle on raportoitu
28.2.2019 tilanteesta 13.3.2019 pidetyssä kokouksessa, kirkkovaltuustolle ei ole tänä vuonna
raportoitu.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Annetaan raportti varainhoidon tilanteesta 31.3.2019 kirkkoneuvostolle tiedoksi. Liite 4.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia
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61 §
Nakkilan seurakunnan taloudellinen tilanne 1.1.-28.2.2019 tiedoksi kirkkoneuvostolle
Talouden toteutumaraportit toimitetaan työmuodoista vastaaville viranhaltijoille kerran kuukaudessa, kirkkoneuvostolle viisi kertaa vuodessa ja kirkkovaltuustolle kaksi kertaa vuodessa.
Kirkkoneuvostolle tämä on ensimmäinen vuoden 2019 toteutumaraportti. Kirkkovaltuustolle ei
vielä ole raportoitu.
Ajalla 1.1. - 28.2.2019 kirkollisverotuloja kertyi Nakkilan seurakunnalle 2,4 % (5 555 €) vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Koko maassa kirkollisverotulot vähenivät 1,6
%. Nakkilan seurakunnan kirkollisverotulojen on arvioitu pysyvän viimevuotisella tasolla.
Talousarviossa 2019 on arvioitu kirkollisverotuloja kertyvän 1 189 000 €.
Valtionosuuksia Nakkilan seurakunta saa kuluvana vuonna 8 762 € kuukaudessa, yhteensä
105 144 €. (107 869 € v. 2018). Valtionosuudet jaetaan seurakunnan jäsenmäärän mukaan.
Vuoden 2019 talousarvio on 7 000 € ylijäämäinen. Talousarvion tasapainottamiseen on käytetty säätiön varoja 70 000 €.
Investointiosaan on varattu seurakuntakodin katon korjaukseen 50 000 € ja seurakuntakodin
muuhun korjaussuunnitteluun 5 000 €.
Talousarvion toteutuminen:
- Hautausmaan huoltorakennukselle murtauduttiin tammikuulla. Kahvinkeitin oli viety ja
ulko-ovi rikottu. Korjauskustannukset jäivät alle vakuutuksen omavastuun, joka on
1 000 €.
- Kirkon viidestä valvontakamerasta kaksi jouduttiin uusimaan, kustannus 1 394,38 € + .
- Seurakuntakeskuksen kustannusten ja vuokrakulujen osalta jouduttaneen tekemään talousarvioon muutoksia kun vuokratiloihin siirtymisen ajankohta tarkentuu.
Muilta osin talousarvio on toteutunut suunnitellusti.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Merkitään seurakunnan taloudellinen tilanne ajalta 1.1. - 28.2.2019 kirkkoneuvoston tietoon
saatetuksi. Liite 5.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia
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62 §
Nakkilan kirkon julkisivukorjauksen takuutarkastukset
Nakkilan kirkon julkisivukorjaus tehtiin vuonna 2014. Julkisivujen pinnoitekäsittelyn sekä
kellotornin rappaustyön ja pintakäsittelyn osalta takuuaika on viisi vuotta, takuuaika päättyy
20.11.2019. Muiden töiden osalta takuuaika on kaksi vuotta, takuuaika on päättynyt
20.11.2016. Kaksivuotistakuutarkastus on pidetty 2.8.2016.
Hankekonsultti Aarne Oksanen on sopinut urakoitsijan kanssa takuukorjauksista seuraavaa:
Keväällä 2018 sovittiin urakoitsijan kanssa, että kesän 2018 aikana pyritään korjaamaan kirkon eteläsivujen pinnoitekäsittelyssä ilmenneet vauriot. Kesäkauden helteisten sääolosuhteiden vuoksi pinnoitekäsittelyn onnistumisen edellytykset olivat epävarmat. Tämän vuoksi korjaustöiden suorittamista siirrettiin ja urakoitsijan pyynnöstä korjaustöiden suorittaminen siirrettiin myöhemmin syksyllä suoritettavaksi.
Sääolosuhteiden epävarmuuden, lämpötilan ja sateisuuden vuoksi sovittiin
•
•
•
•

että korjaustöihin ei enää syksyn 2018 aikana ryhdytä,
että toukokuun 2019 aikana suoritetaan vastaanottotarkastuksen mukaiset tarkastukset,
että kesäkuussa 2019 suoritetaan nyt havaittujen pinnoitekäsittelyjen korjaustyöt,
että urakoitsija varautuu suorittamaan kellotornin rappaustyössä mahdollisesti havaittavien epäkohtien korjaamisen kesäkuussa 2019.

Talouspäällikön päätösehdotus:
Merkitään tietoon saatetuksi.
Päätös:

Merkittiin tietoon saatetuksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua
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63 §
Kaatuneitten muistopäivän juhlallisuudet Nakkilassa 2019
Kaatuneitten muistopäivänä 19.5.2019 on perinteiseen tapaan kunniakäynti sankarihaudalla
jumalanpalveluksen jälkeen. Sanajumalanpalvelus alkaa kirkossa klo 10. Jumalanpalveluksen
jälkeisessä ohjelmassa on seurakunnan ja kunnan yhteisen seppeleen lasku, seurakunnan edustajan pitämä puhe sekä musiikkia. Seurakunta hankkii seppeleen ja laskun maksaa puoliksi
Nakkilan seurakunta ja Nakkilan kunta.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää
1)
2)
3)
4)
Päätös:

hankkia seppeleen
maksaa puolet seppeleen laskusta
valita puhujan
valita seppeleen laskijan

Kirkkoneuvosto päätti
1)
2)
3)
4)

hankkia seppeleen
maksaa puolet seppeleen laskusta
valitsi puhujaksi Tuula Vepsäläisen
valitsi seppeleen laskijaksi Urpo Parkkalin, varalle Tuula Vepsäläisen

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

64 §
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 kokouksen 6.3.2019 päätökset laillisiksi ja täytäntöönpano kelpoisiksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 6.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian täytäntöönpanoa.
Lapsivaikutusten arviointi: Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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65 §
Seurakuntalaisen aloite hautausmaalta poistettavien hautakivien valokuvaamisesta
Soili Lehtonen on jättänyt 2.3.2019 kirkkovaltuustolle suunnatun aloitteen, jossa esitetään,
että hautausmaalta poistettavat hautakivet valokuvataan ennen kivien poistamista siten, että
kuvassa näkyy myös sijaintipaikka.
Aloite on osoitettu kirkkovaltuustolle, mutta asia kuuluu kirkkoneuvoston toimivallan piiriin.
Nakkilan seurakunnassa ei haudoilta poistettavia hautakiviä ole järjestelmällisesti valokuvattu.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Päätetään valokuvata kaikki haudoilta poistettavat hautakivet. Kiinnitetään valokuvaamisessa
huomiota kuvan ottamiseen niin, että myös hautausmaa-alue kiven ympärillä näkyy. Otetaan
tarvittaessa useampi kuva. Kuvat säilytetään seurakunnan arkistointiohjeiden mukaisesti.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Aloite liite 7.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

66 §
Kirkkoneuvoston jäsenen aloite, joka koskee kirkon koristelua ja ulkovaloja
Kirkkoneuvoston jäsen Eija Tuliniemi välitti seurakuntalaisen aloitteen kirkon säilyttämisestä
alkuperäisessä asussaan. Aloitteessa kerrotaan mm. että Nakkilan kirkko on museoviraston
suojeluksessa ja myös kansainvälisen Docomomon suojeluksessa. Docomomo on kansainvälinen virasto, missä on modernin arkkitehtuurin merkkiteosten kohdevalikoima 50:stä eri
maasta. Kirkko kuuluisi säilyttää aivan alkuperäisessä kunnossa, eikä lisätä mitään, mikä ei
kuulu sinne. Kirkkoon ei saisi vastaanottaa mitään ylimääräisiä koristeita ja laittaa sinne, sillä
silloin se ei ole alkuperäinen funkkisrakennus, mistä se on kuuluisa. Kirkon kuuluu olla aivan
pelkistetty, puhdas funkkis, niin kuin rakennettaessa on ollut ja ylimääräinen pois. Uudet ulkovalot eivät kuulu kirkon tyyliin. Uusille työntekijöille olisi hyvä ilmoittaa millaisena kirkko
pitää säilyttää, joten arvostamme sitä ja säilytämme sen, niin aitona kuin mahdollista.
Talouspäällikön päätösehdotus:
-

Päätös:

Kirkkosalin koristelu tilaisuuksien aikana on sallittua. Koristeet poistetaan tilaisuuden päätyttyä.
Kirkkosalista on poistettu viherkasvit. Puuristi ja pääsiäiskynttilä on siirretty varastotilaan.
Kirkon ulkovalaistus uusittiin kirkon julkisivukorjauksen yhteydessä vuonna 2014. Valaisinten suunnittelussa käytettiin arkkitehti Jaakko Rautasen asiantuntemusta, LPR-Arkkitehdit. Kirkon julkisivukorjaus toteutettiin yhteistyössä museoviraston kanssa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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67 §
Lausunto Nakkilan keskustan asemakaavaluonnoksesta
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.
Kaavoitusta hoitaa Nosto Consulting Oy.
Kaavamuutoksen vireille tulo merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi 13.2.2019 § 16.
Nakkilan kunnanhallitus on käsitellyt asemakaavaluonnoksen. Asemakaavaluonnos on nähtävillä kunnanvirastossa tai Nakkilan kunnan kotisivuilla 4.4.-10.4.2019. Mielipiteitä luonnoksesta voi antaa nähtävilläoloajan kuluessa Nakkilan kuntaan.

Talouspäällikön päätösehdotus:
Talouspäällikkö on tutustunut asemakaavaluonnokseen ja tarvittaessa ollut yhteydessä kaavan
laatijaan ja kunnan viranhaltijoihin. Merkitään asemakaavaluonnos ja sen pohjalta mahdollisesti ilmaistut mielipiteet tietoon saatetuksi.
Päätös:

Asemakaavaluonnokseen ei kirkkoneuvostolla ollut huomautettavaa. Merkittiin tietoon
saatetuksi. Asemakaavaluonnos liite 8.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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68 §
Aluekeskusrekisterihankkeen käynnistäminen
Viite: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kirjeet aluekeskusrekisterien perustamiseksi
Turun arkkihiippakuntaan
Euran, Eurajoen, Harjavallan, Huittisten, Kankaanpään, Karvian, Kokemäen, Merikarvian,
Nakkilan, Punkalaitumen, Rauman, Sastamalan, Siikaisten, Säkylä-Köyliön ja Ulvilan seurakunnat kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden välityksellä sekä Porin ev.lut. seurakuntayhtymä on kutsuttu neuvotteluun aluekeskusrekisterihankkeen käynnistämisestä.
Kirkkohallituksen johdolla, Turun arkkihiippakunnassa tuomiokapitulin johdolla on yhdessä jo
pitkään työskennelty seurakuntien jäsenkirjanpidon kehittämiseksi. Kirkkohallitus on täysistunnossaan 11.12.2018 päättänyt linjata, että 1.1.2022 alkaen kirkonkirjojen pito hoidetaan
aluekeskusrekisterissä.
Turun arkkihiippakunnassa on sovittu, että aluekeskusrekisterihankkeen edistämiseksi Turun ja
Porin keskusrekisterit ottavat yhteyttä seurakuntiin. Porin ev.lut. seurakuntayhtymä on lupautunut kokoamaan Satakunnan ja lähialueen seurakunnat yhteiseen keskusteluun sekä neuvonpitoon aluekeskusrekisterin perustamiseksi.
Neuvottelu järjestetään Ala-Satakunnan ja Porin rovastikunnan lääninrovastien johdolla torstaina 23. toukokuuta 2019 klo 13.00 Porin seurakuntakeskuksessa, Eteläpuisto 10 A-B (2.
krs.). Neuvotteluun kutsutaan luottamushenkilö- ja virkamiesjohtoa.
Ote kirkkohallituksen täysistunnon pöytäkirjasta 11.12.2018 § 162 liite 9.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto valitsee edustajat neuvotteluun.
Päätös:

Nakkilan seurakunnan edustajiksi neuvotteluun 23.5.2019 valittiin Markku Järviö,
Kelpo Ahola ja Markus Ketola. Varalle valittiin Tuula Vepsäläinen.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.
Lapsivaikutusten arviointi: Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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69 §
Turun arkkihiippakunnan johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöpuheenjohtajien kokous
Kokous järjestetään 16.5.2019 Turun kristillisellä opistolla.
Kokoukseen kutsutaan:
- seurakuntien kirkkoherrat ja talouspäälliköt/-johtajat
- seurakuntayhtymien johtavat viranhaltijat
- kirkkovaltuustojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- kirkkoneuvostojen ja seurakuntaneuvostojen varapuheenjohtajat
- seurakuntayhtymien yhteisten kirkkovaltuustojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- seurakuntayhtymien yhteisten kirkkoneuvostojen varapuheenjohtajat
Kokousta seuraavalla viikolla ilmestyy Uutisarkki, jossa jatkamme johtavien viranhaltijoiden
ja luottamushenkilöpuheenjohtajien päivää kahdella tavoin: 1) sekä osallistujat että laajemminkin seurakuntien työntekijät ja luottamushenkilöt saavat linkit päivän materiaaleihin; 2) informoimme tiedotusluonteisista ajankohtaisasioista, joista olisi muussa tapauksessa kerrottu kokouspäivässä mm. lakimiesasessorin toimesta.
Kokous on kirkkoherroille virkatehtävä. Pakottavan esteen sattuessa tulee poissaolosta sopia
kirkkoherran esimiehenä toimivan piispan / arkkipiispan kanssa. Muidenkin johtavien viranhaltijoiden sekä kutsuttujen luottamushenkilöpuheenjohtajien osalta on erittäin olennaista, että
kaikki tahot osallistuvat yhteiseen kokoontumiseen. Päivän ohjelman tarjoaa arkkihiippakunta.
Ruokailuista ja kokouspuitteista laskutetaan osallistuvia seurakuntia 29 €/henkilö.
Ohjelma:
9.00 Aamiainen, opiston ravintolatila
9.30 Aamurukous ja tilaisuuden avaus, piispa Kaarlo Kalliala, suuri auditorio
9.45 Realismi ja toivo – haaste ja rohkaisu muutoksen tielle
- Oikea tilannekuva ja realistinen tulevaisuusennuste, arkkipiispan teologinen erityisavustaja
Juha Meriläinen ja vs. hiippakuntadekaani Mari Leppänen
- Toivon perusteet ja muutoksen mahdollisuudet, piispa Kaarlo Kalliala
10.45 Tauko
11.00 Osallisuus ja vapaaehtoistyö: seurakuntien toimintakulttuurin muutos, hiippakuntasihteeri, hankekoordinaattori Minna Törrönen
- Kyselyn tulokset: missä olemme nyt ja mitä muutosta kohti seurakunnat suuntautuvat?
- Seurakuntien pioneerityö: arvokkaat löydöt ja hyvät käytänteet yhteiselle vaihtopöydälle
- Hiippakunnallisen hankkeen tarjoama tuki osallisuuden ja vapaaehtoistyön kehittämiseen
- Miten suuntautua muutokseen ja liittyä mukaan hankkeeseen: suunnitelmien luonnostelua
12.00 Lounas, opiston ravintolatila
13.00 Kanavatyöskentely (osallistumien yhteen kanavaan):
• Kanava 1: Perinteisestä henkilöstösuunnittelusta kohti laajempaa henkilöstö- ja vastuunkantajasuunnitelmaa: vapaaehtoiset palkatun henkilöstön rinnalla, vs. hiippakuntadekaani Mari Leppänen ja hankekoordinaattori Minna Törrönen, suuri auditorio
• Kanava 2: Jumalanpalveluselämän muutossuuntia tutkimassa: yhteisöllinen messu ja seurakuntalaisten toimijuus sekä avaukset alueen yhteisöjen suuntaan, hiippakuntasihteeri Timo Helenius ja hiippakuntasihteeri Anssi Nurmi, pieni auditorio
• Kanava 3: Luottamushenkilöpuheenjohtajat uudenlaista toimintakulttuuria edistämässä, hiippakuntasihteeri Mirkka Torppa ja luottamushenkilöpuheenjohtajien edustajat, luokka 22
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14.15 Kahvi, tilauskahvio
14.45 Helsingin seurakuntien uusi toimintakulttuuri, Kaisa Raittila, Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston pj. 2015–2018
- Miten muutosta johdettiin? Mitä opittiin? Mikä on seurakunnissa toisin?
15.30 Mikä suunnaksi arkkihiippakunnan seurakunnissa valtuustokaudella 2019–2022? arkkipiispa Tapio Luoma, suuri auditorio
16.00 Päätösvirsi ja siunaus, arkkipiispa Tapio Luoma, suuri auditorio
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto toteaa, että Nakkilan seurakunnan edustajat kokouksessa ovat kirkkoherra
Markku Järviö, talouspäällikkö Soili Karilainen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Harri Tuominen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kelpo Ahola ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Tuula Vepsäläinen. Soili Karilaiselle kirkkoherra on antanut luvan olla osallistumatta kokoukseen vuoden vaihteessa tapahtuvan eläköitymisen vuoksi.
Kirkkoneuvosto valitsee luottamushenkilöedustajat kokoukseen, mikäli kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ilmoittavat esteestä osallistua kokoukseen. Kokouskulut ja matkakulut maksetaan seurakunnan varoista.
Päätös:

Nakkilan seurakunnan edustajiksi kokoukseen valittiin Markku Järviö, Tuula Vepsäläinen ja
Eija Tuliniemi.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian täytäntöönpanoa.
Lapsivaikutusten arviointi: Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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70 §
Sopimus Kauppatie 2:n tilojen vuokrauksesta ja muutossuunnitelmista sekä valvojan valinta muutostöille
Kirkkovaltuusto päätti toiminnan siirtämisestä seurakuntakeskukselta Kauppatie 2:n tiloihin
6.3.2019.
Muutostyön kustannusten maksamisesta on neuvoteltu. Kustannuksia ei veloiteta kuukausittain, vaan muutostyöt maksetaan tehdyn työn mukaan 2-3 erässä vuoden 2019 aikana. Muutoskustannuksiin sisältyvän koron osuutta tarkistetaan. Kirjanpidossa muutoskustannukset vähennetään poistojen muodossa viiden vuoden aikana. Vuokrasopimukseen on lisätty maininta
hissin huollosta.
Vuokrasopimus, johon on tehty em. muutokset esitellään kokouksessa.
Kaikki työntekijät ovat tutustuneet tiloihin. Piirustuksiin on tehty joitakin muutoksia. Muutokset esitellään kokouksessa.
Tehokuivaus Oy on tehnyt sisäilmamittauksen Kauppatie 2:n tiloissa viikolla 13. Mittauksen
tulokset esitellään kokouksessa.
Muutostöiden valvojaksi ehdotetaan Vesa Heikkilää. Korvaus tehtyjen tuntien mukaan 65 € /
tunti + alv.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Hyväksytään vuokrasopimus. Annetaan kirkkoherralle ja talouspäällikölle valtuudet tehdä rakennustapaselostukseen ja piirustuksiin vähäisiä muutoksia. Valitaan muutostöiden valvojaksi
Vesa Heikkilä.
Päätös:

Koska sisäilmamittauksen tuloksia ei vielä ollut kirkkoneuvoston käytössä, siirrettiin vuokrasopimuksen hyväksyminen seuraavaan kokoukseen. Muutostöiden valvojaksi valittiin Vesa
Heikkilä.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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71 §
Viranhaltijapäätökset
Annetaan tiedoksi kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
• nro 5/2019 Ohjelma- ja turvallisuusvastaavat leireillä 2019
Annetaan tiedoksi talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
• nro 8/2019 Puistotyöntekijöiden palkkaaminen hoitokaudelle 2019
Päätös:

Hyväksyttiin viranhaltijapäätökset.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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72 §
Pasi Niemisen sivutoimilupa
Kirkkolain 30 § sisältää määräykset viranhaltijan sivutoimesta:
Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta
viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä
sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen
lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.
Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan myöntämisestä
seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei
myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka
kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen
kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin,
joita ei voida pitää hyväksyttävinä.
Mus.kand. Pasi Nieminen on anonut kirkkoneuvostolta sivutoimilupaa esiintymistilaisuuksien
hoitamista varten.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Myönnetään sivutoimilupa Pasi Niemiselle määräaikaisessa kanttorin sijaisen
virassa joka päättyy 30.4.2019.
Myönnetään sivutoimilupa Pasi Niemiselle määräaikaisessa kesätyöntekijä-kesäkanttorin
virassa joka alkaa 17.5.2019 ja päättyy 31.8.2019.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Anomus liite 10.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
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73 §
Ilmoitusasiat
Annettiin tiedoksi seuraavat asiat
• Pekka Heinolan kirje, joka koski tukianomusta Nakkilan Lions Clubille Lasten
liikennepuiston kustannuksiin. Päätettiin siirtää anomuksen käsittely seuraavaan kokoukseen lisäselvittelyjä varten.
• Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhlat Jyväskylässä 17-19.5.2019. Juhlan yhteydessä Suomen Lähetysseuran vuosikokous. Kokoukseen kutsutaan seurakuntien edustajia. Kokouksessa tarvittavan valtakirjan saa kirkkoherralta.
• SLEY:n valtakunnallinen evankeliumijuhla Isomäki areenalla Porissa 2830.6.2019. Juhlan yhteydessä Sley:n vuosikokous, johon kutsutaan seurakuntien edustajia. Kokouksessa tarvittavan valtakirjan saa kirkkoherralta.
• Papiston vapaa-aikasuunnitelma 1.5.-30.9.2019 Liite 11.
• Annikki ja Väinö Levolan säätiön hallituksen kokous 20.3.2019
• Kiinteistö-hautausmaavastuuryhmän kokous 11.3.2019
• IT-yhteistyöalueen tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastusraportti
25.2.2019.
• Kirkkohallituksen yleiskirje 12.3.2019 nro 5/2019 Esitykset Pro Ecclesia-mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2019
• Kirkkohallituksen yleiskirje 27.3.2019 nro 6/2019 Kansallinen veteraanipäivä
27.4.2019
• Kirkkohallituksen yleiskirje 29.3.2019 nro 7/2019 Saavutettavuus ja digitaaliset palvelut
• Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje 5.3.2019 A1/2019
1. Palkantarkistukset 1.4.2019
2. Ryhmähenkivakuutussopimus 2019
3. Muutos luottamusmieskurssin ajankohtaan
74 §
Muut asiat
Kokoukselle ei esitetty muita asioita.
75 §
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Nakkilan kirkkoherranvirastossa 14 + 1 päivän ajan ajalla 17.4. - 2.5.2019
viraston aukioloaikoina.

76 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun herran siunaukseen.

