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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
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jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut saapuvilla olleet
Tuominen Harri
Karilainen Soili
Asiat

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
talouspäällikkö, sihteeri

159 – 193 §

Allekirjoitukset

_______________________________ ____________________________
Markku Järviö
Soili Karilainen
puheenjohtaja
sihteeri

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

_____________________
Mervi Naski

____________________________
Marja Nyroos

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Nakkilan kirkkoherranvirastossa 14 + 1 päivän ajan 21.11. 5.12.2018 viraston aukioloaikoina.

_______________________
Maiju Wallenius
ilmoitustaulun hoitaja
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159 §
Kokouksen avaus
Ehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen

160 §
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 6.11.2018.

Päätös:

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

161 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Ehdotus:

Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Mervi Naski ja Marja Nyroos. Pöytäkirjan tarkastus
toimitetaan maanantaina 19.11.2018 klo 9-17 tai tiistaina 20.11.2018 klo 9-12 kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mervi Naski ja Marja Nyroos.

162 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:

Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi kokouskutsun asialista sekä mahdollisesti kokouksessa esitettävä lisäasialista

Päätös:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun asialista. Liite 1.
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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.
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 vuokraajan 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.

Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.
Asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Tiloissa järjestetään Nakkilan seurakunnan päiväkerhot, varhaisnuorten kerhot, lapsikuoro sekä lapsille ja
varhaisnuorille suunnatut tapahtumat.
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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.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

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.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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166 §
Suntion ja seurakuntapuutarhurin varallaolokorvaukset
Kirkkoneuvosto on vahvistanut 29.12.2014 suntiolle ja seurakuntapuutarhurille varallaolokorvauksen, jonka suuruus on yksi kolmasosa varallaoloon käytetystä ajasta. Varallaolokorvausta
on käytetty viikonloppuina, arkipyhinä ja aamutunteina talvikunnossapitotöiden päivystykseen.
Käytännössä päivystyksen on hoitanut seurakuntapuutarhuri. Varallaolokorvaus on annettu vapaana, tai jos se ei ole ollut mahdollista, korvaus on maksettu rahana.
Kirkon virka- ja työehtosopimus 2018-2020 § 160 sisältää uudet määräykset varallaolosta:
1 mom. Varallaolon määritelmä
Varallaololla tarkoitetaan sitä, että viranhaltijan/työntekijän on oltava asunnossaan tai muualla tavoitettavissa niin, että hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan. Varallaolon pituus ja varallaolon toistuvuus ei saa haitata kohtuuttomasti työntekijän vapaa-ajan käyttöä. Viranhaltijalla varallaolovelvollisuus perustuu sopimukseen tai määräykseen ja työntekijällä sopimukseen.
2 mom. Varallaolosta ilmoittaminen
Varallaolosta on ilmoitettava työntekijälle vähintään kolme vuorokautta aikaisemmin, paitsi ennaltaarvaamattomissa kiireellisissä tapauksissa. Varallaolo viikoittaisen vapaa-ajan aikana edellyttää viranhaltijan/työntekijän suostumusta.
3 mom. Varallaolokorvauksen maksamisen edellytykset
Varallaolokorvauksen maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija/työntekijä on ollut varalla työnantajan määräajaksi antaman kirjallisen määräyksen tai laaditun työvuoroluettelon nojalla.
4 mom. Varallaolokorvaus
1) Asuntovarallaolo
Viranhaltijalle/työntekijälle annetaan asuntovarallaolosta kutakin tällaista varallaolotuntia kohti
puoli tuntia vapaa-aikaa säännöllisenä työaikana. Jos vapaa-aikaa ei ole mahdollista antaa,
maksetaan sen sijasta puolen tunnin korottamaton palkka jokaiselta varallaoloon käytetyltä
tunnilta.
2) Vapaamuotoinen varallaolo
Viranhaltijalle/työntekijälle annetaan varallaolon sidonnaisuuden laadusta riippuen kutakin vapaamuotoista varallaolotuntia kohti korvauksena 15-35 % vapaa-aikaa varallaoloon käytetystä
ajasta. Korvausta määriteltäessä otetaan huomioon varallaolon aiheuttamat rajoitukset viranhaltijalle/työntekijälle. Jos vapaa-aikaa ei ole mahdollista antaa, maksetaan sen sijasta vastaava rahakorvaus korottamattoman tuntipalkan mukaan laskettuna.

Talouspäällikön päätösehdotus:
Korvataan seurakuntapuutarhurille ja hänen sijaisenaan toimivalle suntiolle talvikunnossapitotöiden päivystys normaalin työajan ulkopuolella KirVestes 160 § 4 mom mukaisena vapaamuotoisena varallaolona. Korvauksen määrä on 35 % vapaa-aikaa varallaoloon käytetystä ajasta. Jos vapaa-aikaa ei ole mahdollista antaa, maksetaan sen sijasta vastaava rahakorvaus korottamattoman tuntipalkan mukaan laskettuna.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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167 §
Talouspäällikön ilmoitus eläkkeelle jäämisestä
Talouspäällikkö Soili Karilainen on ilmoittanut jäävänsä vanhuuseläkkeelle 1.1.2020.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Hyväksytään talouspäällikkö Soili Karilaisen ilmoitus vanhuuseläkkeelle jäämisestä 1.1.2020.
Päätös:

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

168 §
Vetoomus Hormiston rukoushuoneen alttaritaulun sijoituspaikasta
Kun Hormiston rukoushuone 27.6.2018 myytiin kylätoimikunnalle, sovittiin, että seuraava arvoirtaimisto jää Nakkilan seurakunnan omistukseen, mutta se säilytetään Hormiston rukoushuoneella:
Kattokruunut 2 kpl
Öljyvärimaalaus 240 cm x 170 cm aiheena rukoileva Kristus
Samettikankaalle maalattu taulu 100 cm x 180 cm aiheena rukoileva Kristus (T Huovari)
Kirkkoneuvostolle on jätetty 24.10.2018 vetoomus, jossa esitetään, että öljyvärimaalaus siirretään Nakkilan seurakunnan tiloihin.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää pitäytyä aiemmin tehdyssä päätöksessä, jossa yllämainittu irtaimisto
säilytetään Hormiston rukoushuoneella.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Vetoomus liite 4.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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169 §
Nakkilan vanhan kirkon kattokruunun luovutuspäätöksen purkaminen
Kirkkoneuvosto päätti 23.5.2018, että Nakkilan vanhan kirkon kattokruunu luovutetaan Aarne
Räikköselle käytettäväksi Nakkilan Kivialhossa sijaitsevan Hiitolan kirkon valaistukseen. Kattokruunua tarkemmin tutkittaessa on tullut ilmi, että se on niin huonokuntoinen, että kunnostamishankkeesta luovuttiin. Kattokruunu on säilytettävänä Nakkilan kirkon kellarissa.
Kirkkoneuvosto 23.5.2018 § 101
NAKKILAN VANHAN KIRKON KATTOKRUUNUN LUOVUTUS AARNE RÄIKKÖSELLE HIITOLAN
KIRKON VALAISTUKSEEN
Kokoukseen toimitettiin Aarne Räikkösen allekirjoittama anomus, jossa hän anoo Nakkilan vanhan kirkon kattokruunua käytettäväksi valaistukseen Aarne Räikkösen Kivialhoon rakentamassa ”Hiitolan kirkossa”. Anomuksessa on ehto: Jos kappeli joskus muuttaa käyttötarkoitustaan, kruunu palautetaan seurakunnalle.
Kristallikruunu on varastossa kirkon kellarissa ja on melko huonokuntoinen.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Hyväksytään Aarne Räikkösen anomus
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Anomus liite 10. inventointiluettelon sivu liite 11, kuva liite 12.

Kirkkoherran päätösehdotus:
Puretaan kirkkoneuvoston 23.5.2018 § 101 tekemä päätös ja säilytetään ko. kattokruunu edelleen Nakkilan kirkon kellarissa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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170 §
Nakkilan seurakunnan 40 vuotta vanhempien digitoitujen kirkonkirjojen ja muiden 100 vuotta vanhempien
pysyvästi säilytettävien asiakirjojen tallettaminen arkistolaitokseen.
Nakkilan seurakunnan kirkonkirjat vuosilta 1765-1880 on talletettu Turun Maakuntaarkistoon kirkkovaltuuston päätöksellä 10.12.2000. Asiakirjojen omistusoikeus on Nakkilan
seurakunnalla.
Arkistolaitos ottaa edelleen vastaan vanhoja kirkonkirjoja säilytettäväkseen sillä edellytyksellä,
että asiakirjat ovat arkistolaitoksen siirtomääräyksen mukaisessa kunnossa ja että arkistolaitokselta löytyy tilaa kirjojen säilyttämiseen.
Arkistolaitos vastaa asiakirjojen asianmukaisesta säilyttämisestä. 40 vuotta vanhemmat digitoidut kirkonkirjat ja muut 100 vuotta vanhemmat pysyvästi säilytettävät asiakirjat säilytetään
maksutta. Talletetut asiakirjat voidaan arkistolaitoksen päätöksellä siirtää säilytettäväksi myös
johonkin toiseen kuin tässä sopimuksessa nimettyyn arkistolaitoksen toimipaikkaan.
Asiakirjojen omistus säilyy Nakkilan seurakunnalla.
Arkistolaitos ei konservoi asiakirjoja omana työnä. Asiakirjojen konservoinnista maksullisena
palveluna tallettajan kustannuksella sovitaan erikseen.

Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että Nakkilan seurakunnan 40 vuotta vanhemmat
digitoidut kirkonkirjat ja muut 100 vuotta vanhemmat pysyvästi säilytettävät asiakirjat talletetaan arkistolaitokseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

NAKKILAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
NRO 8/2018
Kirkkoneuvosto
Tark._______ _______ 14.11.2018
Sivu 132
______________________________________________________________________________________
171 §
Tietosuojapolitiikka ja tietosuojariskien arviointi
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjällä on oltava johdon hyväksymä tietosuojapolitiikka. Tietosuojapolitiikassa kuvataan organisaation henkilötietojen käsittelyn periaatteet ja
tietosuojan merkitys organisaatiolle. Tietosuojapolitiikka on ylin tietosuojaa ohjaava dokumentti organisaatiossa. Kaiken henkilötietojen käsittelyn tulee olla sekä lainsäädännön että tietosuojapolitiikan mukaista.
Tietosuojapolitiikka hyväksytään kirkkoneuvostossa.
Kirkkoneuvosto on valinnut 14.2.2018 Marjut Marilan tietosuojavastaavaksi muiden arkkihiippakunnan IT-alueen seurakuntien kanssa.
Asetus velvoittaa rekisterinpitäjiä myös riskienarviointiin. Henkilörekisterien tietoihin kohdistuvia riskejä pitää arvioida rekisteröityjen näkökulmasta, mutta myös muut riskit kannattaa kirjata ylös.

Talouspäällikön päätösehdotus:
Hyväksytään liitteen mukainen tietosuojapolitiikka ja kokouksessa esitettävä tietosuojariskien
arviointi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin
Tietosuojapolitiikka liite 5, tietosuojariskien arviointi liite 6.

Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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172 §
Taloudellinen tilanne 1.1.- 30.9.2018 kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle tiedoksi
Talouden toteutumaraportit toimitetaan työmuodoista vastaaville viranhaltijoille kerran kuukaudessa, kirkkoneuvostolle viisi kertaa vuodessa ja kirkkovaltuustolle kaksi kertaa vuodessa.
Kirkkoneuvostolle on raportoitu 24.1.2018, 14.2.2018, 21.3.2018, 21.4.2018, 23.5.2018 ja
19.9.2018, kirkkovaltuustolle on raportoitu 30.5.2018.
Ajalla 1.1. - 30.9.2018 kirkollisverotuloja kertyi Nakkilan seurakunnalle 4,4 % (39 619 €)
enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Koko maassa kirkollisverotulot kasvoivat 5,2
%. Nakkilan seurakunnan kirkollisverotulojen on arvioitu talousarvion mukaan kasvavan
86 954 € (7,9 %).
Talousarviossa 2018 on arvioitu kirkollisverotuloja kertyvän 1 189 000 €. Verottajan ennakkotiedon mukaan kirkollisverotuloja kertyy 1 109 961 €, joten koko vuoden kirkollisveron kertymä jää 79 039 € arvioitua pienemmäksi.
Valtionosuuksia Nakkilan seurakunta saa kuluvana vuonna 8989,10 € kuukaudessa, yhteensä
108 000 €. (9182,66 €/kk v. 2017). Valtionosuudet jaetaan seurakunnan jäsenmäärän mukaan.
Vuoden 2018 talousarvio on 236 € ylijäämäinen. Talousarvion tasapainottamiseen on käytetty
säätiön varoja 70 000 €.
Investointiosaan on varattu seurakuntakeskuksen/seurakuntakodin peruskorjauksen suunnitteluun 50 000 € ja kirkon ovien lukituksen uusimiseen 5 000 €.
Talousarvion toteutuminen:
- Kirkon ovien lukituksen uusiminen tuli maksamaan 1935,50 € ja jäi siten alle aktivointirajan (5 000 €). Määräraha siirretään investointiosasta käyttötalousosaan.
- Ruumiskellarin kylmäkoneen korjaus maksoi 2 169,63 €, rahaa ei oltu varattu
- Kiinteistöhuoltoyhtiö laskutti liputukset vuosilta 2016 ja 2017, yhteensä 1450,80 €
- Siivouspalveluihin on kulunut enemmän rahaa kuin mitä on arvioitu
- Arkiston järjestäminen lisämääräraha 10 000 €
- Palkkakulujen osalta ylityksiä ei ole tullut
- Eläkerahastomaksut ovat olleet arvioitua suuremmat
- Osinkotuottoja saatiin enemmän kuin mitä on arvioitu
Muilta osin talousarvio on toteutunut suunnitellusti.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Merkitään seurakunnan taloudellinen tilanne ajalta 1.1. - 30.9.2018 kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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173 §
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 30.9.2018
Nakkilan seurakunnan taloussäännön 21 §:n mukaan (KV 13.12.2017) tulee toiminnasta vastaavien viranhaltijoiden antaa kirkkovaltuustolle ja kirkkoneuvostolle tietoja toiminnallisten
tavoitteiden toteutumisesta. Kirkkoneuvosto päätti 23.5.2018, että kirkkoneuvostolle raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta huhtikuun ja marraskuun kokouksissa ja kirkkovaltuustolle kaksi kertaa vuodessa.
Kokouskutsun liitteenä työmuodoista vastaavien viranhaltijoiden laatimat toiminnallisten tavoitteiden toteutumat 30.9.2018.
Uusien raportointijärjestelmien vuoksi kirkkohallitus saa seurakunnista ja kirkon palvelukeskuksesta tilastotiedot nopeasti. Kirkkohallitus raportoi seurakuntia joka kuukausi toiminnasta
ja taloudesta. Kuukausiraportti ajalta 1.1.-30.9.2018 kokouskutsun liitteenä.

Kirkkoherran päätösehdotus:
Annetaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumat 30.9.2018 kirkkoneuvostolle ja edelleen
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia
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174 §
Varainhoidon raportointi 31.10.2018 tilanteesta kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle 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
30.9.2018 tilanteesta 17.10.2018 kokouksessa ja kirkkovaltuustolle on raportoitu 31.3.2018 tilanteesta 30.5.2018 pidetyssä kokouksessa.

Talouspäällikön päätösehdotus:
Annetaan raportti varainhoidon tilanteesta 31.10.2018 kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ei muutoksenhakuoikeutta.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia
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175 §
Kuluvan vuoden 2018 talousarviomuutokset kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle päätettäväksi
Talousarviomäärärahojen sitovuustaso on hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta pääluokkataso sekä yleishallinnon ja seurakunnallisen toiminnan osalta tehtäväalueen nettomeno. Määrärahan siirtoja tililtä toiselle sekä muutoksia toimintasuunnitelmiin ja määrärahojen käyttötarkoitukseen talousarvion loppusummaa muuttamatta ovat oikeutettuja tekemään sitovuustason
puitteissa tehtäväalueesta vastaavat viranhaltijat. Sitovuustason ylittävät määrärahojen siirrot
ja ylitykset tulee kirkkovaltuuston hyväksyä kuluvan talousarviovuoden aikana.
Kirkkoneuvosto päätti 13.1.2016, että Tuulikki Koiviston Nakkilan seurakunnalle testamenttaamasta 175 200 euron suuruisesta lahjoituksesta käytetään vuosittain 20 000 € työmuotojen
tekemien ehdotusten mukaisesti. Lahjoitus on kirjattu vuoden 2015 kirjanpitoon. Kuluvan
vuoden talousarviossa 20 000 € on kirjattu talousarvio-osan satunnaisiin kuluihin.
Kirkkovaltuusto 30.5.2018 on hyväksynyt testamenttilahjoituksen määrärahasiirrot 21.3.2018
kirkkoneuvoston hyväksymistä työmuotojen anomuksista.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Anotaan kirkkovaltuustolta määrärahojen siirtämistä vuoden 2018 talousarvion satunnaisista
kuluista kyseisten työmuotojen luonteensa mukaisiin kuluihin kirkkoneuvoston 17.10.2018
hyväksymien työmuotojen anomusten mukaisesti, yhteensä 8 174 €:
500 € kirkkovaltuustolle
500 € henkilöstö- ja taloushallinnolle
650 € musiikkityölle
1 243 € muille seurakuntatilaisuuksille
1 156 € nuorisotyölle
41 € rippikoulutyölle
2 584 € diakoniatyölle
500 € lähetystyölle
1 000 € yhteiskunnalliselle työlle
8 174 € vähennetään satunnaisista kuluista
Anotaan kirkkovaltuustolta seuraavat lisämäärärahat vuoden 2018 talousarvioon:
15 500 € suuruinen lisämääräraha seurakuntakodin korjauskustannuksiin
10 000 € suuruinen lisämääräraha arkiston järjestämisen kustannuksiin
1 000 € lisämääräraha perheneuvonnalle
3 000 € lisämääräraha rippikoulutyölle
Vuoden 2018 talousarvion investointiosasta poistetaan seuraavat investoinnit:
5 000 € kirkon lukituksen uusiminen, kustannus kirjattu käyttötalousosaan
Muutosten vaikutuksesta talousarvion 236 euron ylijäämä muuttuu 29 264 euron alijäämäksi.
Investointimääräraha vähenee 55 000 eurosta 50 000 euroon.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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176 §
Nakkilan seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021
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 %.
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.
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Seurakunnan vuoden 2019 talousarvion vuosikate on plussalla 73 871 €. Talousarvion ylijäämä on 69 002 €. 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 € + 67 876 € + 42 %
Pääluokka 2 eli seurakunnallinen toiminta 555 900 € - 29 803 € - 5 %
Pääluokka 4 eli hautaustoimi
125 132 € + 6 891 € + 6 %
Pääluokka 5 eli kiinteistötoimi
197 313 € - 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.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Hyväksytään Nakkilan seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2019 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 ja lähetetään se edelleen kirkkovaltuuston
käsiteltäväksi.
Päätös:

Käsiteltiin talousarvio. Koska toimitilajärjestelyissä on tullut oleellisia muutoksia talousarvion
valmistumisen jälkeen, palautettiin talousarvio valmisteluun.
Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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177 §
Työntekijöiden jäljelläolevien vuosilomien vahvistaminen
Työntekijät ovat laatineet ehdotuksensa jäljellä olevien vuosilomien ajankohdista. Tämän vuoden jäljellä olevat vuosilomat tulee käyttää 30.9.2019 mennessä.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa työntekijöiden jäljellä olevien vuosilomien käyttösuunnitelman
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 7
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

178 §
Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2019
Kirkon henkilöstön kehittämissopimus on astunut voimaan 1.12.2010 ja on korvannut Kirkon
henkilöstökoulutussopimuksen. Sopimus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa ja työntekijäkokouksessa. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt sopimuksen 14.03.2012 ja kirkkovaltuusto omalta
osaltaan 30.5.2012.
Työntekijät ovat esimiestensä kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen tehneet ehdotuksensa
vuoden 2019 koulutuksista.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto vahvistaa henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2019.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 8
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitetuista lapsivaikutuksista on pidetty huolta järjestämällä tarvittava määrä koulutusta lapsi- ja nuorisotyössä mukana oleville työntekijöille.
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179 §
Päiväjumalanpalvelusten ja muiden jumalanpalvelusten kolehtisuunnitelma vuodelle 2019
Kirkkoherran laatima päiväjumalanpalvelusten ja muiden jumalanpalvelusten kolehtisuunntelma 1.1.-31.12.2019 liitteenä. Liite 12.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman 1.1.-31.12.2019.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 9.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitetut lapsivaikutukset on otettu huomioon kantamalla kolehdit lapsityölle eri järjestöjen kautta.
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180 §
Maksamattomien laskujen siirtäminen luottotappioihin
Kirkon palvelukeskuksessa maksukehotukset ajetaan joka kuun 1. ja 15. päivä. Kun lasku on
ollut maksamatta 14 päivää yli eräpäivän, lähettää palvelukeskus seuraavassa maksukehotusajossa asiakkaalle ensimmäisen maksukehotuksen. Seuraavassa ajossa lähtee toinen maksukehotus, jos lasku on edelleen maksamatta. Maksamattomista laskuista kirkon palvelukeskus lähettää vuosittain seurakuntaan ehdotuksen luottotappioihin siirrettävistä. Jos seurakunta
käyttää perintätoimistoa, seurakunta lähettää itse perittävät laskut perintätoimistoon. Nakkilan
seurakunnalla on sopimus Perintätoimisto OK Perinnän kanssa. Perintätoimistoa on käytetty
kahden laskun perinnässä. Kumpikaan perintä ei tuottanut tulosta. Perintätoimistolle lähetettävistä laskuista tekee kirkkoneuvosto päätöksen.
Kirjanpidossamme on kahdesta palvelukeskuksen lähettämästä maksukehotuksesta huolimatta
saamatta seuraavat laskut, yhteensä 1282 €:
120 € hautausmaksu 21.5.2018
60 € hautausmaksu 4.6.2018
181 € tilavuokra 19.6.2018
30 € hautausmaksu ja tilavuokra 12.7.2018
891 € hautausmaksu, haudan hallinta-ajan jatkaminen ja tilavuokra 13.8.2018
Talouspäällikön päätösehdotus:
Merkitään maksamattomat laskut, yhteismäärältään 1 282 € luottotappioihin
Päätös:

Merkittiin maksamattomat laskut, yhteismäärältään 1 282 € luottotappioihin. Jatketaan
laskujen perimistä.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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181 §
Kirkkoneuvosto nimeää säätiön hallituksen jäsenet
Annikki ja Väinö Levolan säätiön sääntöjen 5 § sisältää määräykset säätiön hallituksesta.
Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, jossa on vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.
Nakkilan seurakunta nimeää hallituksen jäsenet. Mikäli seurakunta ei ole nimennyt hallituksen jäsentä
hallituksen jäsenen toimikauden päättymisvuoden tammikuun loppuun mennessä, suorittaa valinnan
säätiön hallitus.
Hallituksen jäsenten kotipaikka tulee olla Nakkilan kunnan alueella. Nakkilan kunnan alueella tarkoitetaan sanotun kunnan maantieteellistä aluetta sellaisena kuin se on säätiötä perustettaessa.
Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenen ensimmäinen toimikausi alkaa, kun
seurakunta on nimennyt hallituksen jäsenet ja säännöt on vahvistettu Patentti –ja rekisterihallituksessa.
Muutoin hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä ja loppuu valintaa seuraavan toisen vuosikokouksen päättyessä. Jäsen voi toimia enintään kolme perättäistä kautta.
Hallituksen jäsenistä yksi tai kaksi on vuosittain erovuorossa . Ensimmäinen eroamisjärjestys määrätään arvalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuosikokouksen jälkeisessä ensimmäisessä kokouksessa.

Säätiön hallituksen jäsenet ovat Lilja Kuusisto, Urpo Parkkali, Harri Tuominen ja Jouni Unkuri. Lilja Kuusisto, Urpo Parkkali ja Jouni Unkuri ovat olleet hallituksessa kolme perättäistä
kautta. Sääntöjen mukaan jäsen voi toimia enintään kolme perättäistä kautta. Harri Tuominen
on toiminut yhden kauden ja voi jatkaa hallituksen jäsenenä.
Kirkkoneuvosto nimeää hallituksen jäsenet 31.1.2019 mennessä tai jos kirkkoneuvosto ei ole
jäseniä nimennyt, suorittaa valinnan säätiön hallitus.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto nimeää hallituksen jäsenet tai päättää jättää valinnan säätiön hallitukselle.
Päätös:

Kirkkoneuvosto nimesi säätiön hallituksen jäseniksi Marja Nyroosin ja Tuula Vepsäläisen.
Muiden jäsenten nimeämisen kirkkoneuvosto jätti säätiön hallitukselle.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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182 §
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosille 2019-2020
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden alussa. KJ 8:2
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa tammikuussa 2019 kokoontuvalle kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston tulee valita puheenjohtaja vuosiksi 2019-2020.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.

183 §
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vuosille 2019-2020
Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja
kolmannen vuoden alussa. KJ 8:2
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa tammikuussa 2019 kokoontuvalle kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston tulee valita varapuheenjohtaja vuosiksi 2019-2020.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.

184 §
Kirkkovaltuusto valitsee suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vuosille 2019 – 2022
Valitaan 3 varsinaista ja 3 varajäsentä. Kirkkovaltuuston työjärjestys 18 §. Valinnassa tulee ottaa huomioon, että sekä naisia, että miehiä, kumpiakin tulee olla vähintään 40 %.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa tammikuussa 2019 kokoontuvalle kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston tulee valita suhteellisten vaalien vaalilautakunta vuosiksi 2019-2022.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.
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185 §
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosille 2019 - 2020
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosille 2019-2020.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa tammikuussa 2019 kokoontuvalle kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston tulee valita kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja vuosiksi 2019-2020.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.

186 §
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenet vuosille 2019 - 2020
Valitaan 7 jäsentä.
Kirkkoneuvostoon ei voida valita oman seurakunnan viranhaltijaa eikä työntekijää. Kirkkoneuvostoon tulee valita sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Säännös
koskee sekä varsinaisia että varajäseniä. Tasa-arvokiintiöt on otettava huomioon sopuvaalineuvotteluissa tai suhteellisissa vaaleissa ehdokasasettelussa. Tarvittaessa vaali on toimitettava
uudelleen lainmukaiseen lopputulokseen pääsemiseksi. Sama sukupuolikiintiö on voimassa
muissakin kirkkovaltuuston valitsemissa luottamuselimissä. Kiintiöperiaate koskee erikseen
varsinaisia jäseniä ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten
kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse
olla samaa sukupuolta. KL 25: 10 §
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston tulee valita kirkkoneuvoston jäsenet vuosiksi 2019-2020.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua
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187 §
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen vuosille 2019 – 2020
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsenen vuosille 2019-2020.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa tammikuussa 2019 kokoontuvalle kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston tulee valita kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan varajäsen vuosiksi 2019-2020.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.

188 §
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosille 2019 - 2020
Valitaan kullekin kirkkoneuvoston jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. KN:n ohjesääntö 3. §.
Kirkkoneuvostoon ei voida valita oman seurakunnan viranhaltijaa eikä työntekijää. Kirkkoneuvostoon tulee valita sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Säännös
koskee sekä varsinaisia että varajäseniä. Tasa-arvokiintiöt on otettava huomioon sopuvaalineuvotteluissa tai suhteellisissa vaaleissa ehdokasasettelussa. Tarvittaessa vaali on toimitettava
uudelleen lainmukaiseen lopputulokseen pääsemiseksi. Sama sukupuolikiintiö on voimassa
muissakin kirkkovaltuuston valitsemissa luottamuselimissä. Kiintiöperiaate koskee erikseen
varsinaisia jäseniä ja varajäseniä eli kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten
kohdalla. Varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä ei kuitenkaan tarvitse
olla samaa sukupuolta. KL 25: 10 §
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston tulee valita kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2019-2020.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.
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189 §
Viranhaltijapäätökset
Annetaan tiedoksi kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
 nro 16/2018 Muutos kappalainen Lasse Vappulan vuosilomaan
Annetaan tiedoksi talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
 21/2018 Kesäkukkien hankinta hoitohaudoille 2019
 22/2018 Henkilötietojen käsittelysopimus Arkkihiippakunnan IT-aluekeskuksen
kanssa
Päätös:

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

190 §
Ilmoitusasiat
Annettiin tiedoksi seuraavat asiat:
 Kirkkohallituksen yleiskirje 23.10.2018 nro 14/2018 Vuoden 2019 tuloveroprosentin ilmoittaminen verohallinnolle.
 Arkkihiippakunnan IT-alueen johtokunnan kokouspöytäkirja 11.10.2018.
191 §
Muut asiat
Keskusteltiin toisen kaiteen hankkimisesta kirkon alttarille nousun helpottamiseksi
ehtoolliselle mentäessä. Jätettiin asia valmisteltavaksi.
192 §
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan sivuiksi 147 – 148.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Nakkilan kirkkoherranvirastossa 14 + 1 päivän
ajan ajalla 21.11. -5.12.2018 viraston aukioloaikoina.

193 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.34. Lopuksi luettiin yhteisesti herran siunaus.

