NAKKILAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA
NRO 4/2019
Kirkkoneuvosto
8.5.2019
Sivu 73
______________________________________________________________________________________
Aika

8.5.2019 keskiviikko klo 17 – 19.10.

Paikka

Nakkilan seurakuntakeskuksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet

Poissa

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

kirkkoneuvoston puheenjohtaja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Nurminen Petri
Nyroos Marja

jäsen
jäsen

Muut saapuvilla olleet
Karilainen Soili
Asiat

talouspäällikkö, sihteeri

77 – 98 §

Allekirjoitukset

_______________________________ ____________________________
Markku Järviö
Soili Karilainen
puheenjohtaja § 77-90 ja 92-98
sihteeri § 77-90 ja 92-98
_______________________________
Tuula Vepsäläinen
puheenjohtaja ja sihteeri § 91

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

____________________________
Heidi-Maria Vainio § 77-81 ja 83-98

______________________
Tuula Vepsäläinen § 82
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Nakkilan kirkkoherranvirastossa 14 + 1 päivän ajan 15.5.- 29.5.2019
viraston aukioloaikoina.
_______________________
Maiju Wallenius, ilmoitustaulun hoitaja
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77 §
Kokouksen avaus
Ehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen

78 §
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 30.4.2019.

Päätös:

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

79 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Ehdotus:

Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Urpo Parkkali ja Silja-Riitta Suonpää. Pöytäkirjan
tarkastus toimitetaan maanantaina 13.5.2019 klo 9-17 tai tiistaina 14.5.2019 klo 9-12 kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Urpo Parkkali ja Heidi-Maria Vainio. Pöytäkirjan tarkastus
toimitetaan maanantaina 13.5.2019 klo 9-17 tai tiistaina 14.5.2019 klo 9-12 kirkkoherranvirastossa.

80 §
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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81 §
Talouspäällikön valinta
Talouspäällikkö on irtisanoutunut Nakkilan seurakunnan talouspäällikön virasta 1.1.2020 alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi 17.10.2018 viran hakumenettelyn ja aikataulun. Hakuilmoitus julkaistiin viikolla 3 Satakunnan Kansassa, Kotimaalehdessä, kirkon verkkopalvelussa, oman seurakunnan kotisivuilla sekä TE-keskuksen sivuilla.
Virkaan vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto (vähintään tradenomi/AMK) tai toisen asteen
tai vastaavan tasoinen muu tehtävään soveltuva tutkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakuntahallinnon tuntemusta ja johtamistaitoa. Lisäksi arvostetaan esimieskokemusta, kokemusta kiinteistöasioista, hyvää IT-osaamista ja kokemusta seurakunnan
taloudesta ja hallinnosta.
Hakuaika päättyi 14.3.2019. Hakemuksia saapui 23 kappaletta. Kirkkoneuvoston valitsema
työryhmä valitsi hakijoiden joukosta haastatteluun ne kaksi hakijaa, joilla oli koulutuksen lisäksi riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakuntahallinnon tuntemusta.
10.4.2019 haastateltiin Henrik Mäkilä ja Kirsi Rantala.
Työryhmä ehdottaa, että kirkkoneuvosto valitsee Nakkilan seurakunnan talouspäällikön virkaan Kirsi Rantalan ja että varalle valitaan Henrik Mäkilä. Molemmilla on virkaan soveltuva
koulutus, riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen, seurakuntahallinnon tuntemusta ja
johtamistaitoa. Molemmilla on myös esimieskokemusta, kokemusta kiinteistöasioista, hyvää
IT-osaamista ja kokemusta seurakunnan taloudesta ja hallinnosta. Kirsi Rantalalla on enemmän kokemusta esimiestyöstä, seurakunnan taloudesta ja hallinnosta sekä kiinteistöasioista.
Virkaan valitulle annetaan KL 6 LUKU 18 § mukainen selvitys palvelussuhteen ehdoista:
Viranhaltijalle on annettava viipymättä ja mikäli mahdollista ennen virantoimituksen alkamista
virkasuhteeseen ottamisesta pöytäkirjanote tai muu kirjallinen viranhoitomääräys. Tämän lisäksi työnantajan on annettava viranhaltijalle vähintään kuukauden kestävässä virkasuhteessa
selvitys keskeisistä virkasuhteen ehdoista, jolleivät ne ilmene annetusta viranhoitomääräyksestä.
Selvitys on annettava viimeistään ensimmäisen täyden palkanmaksukuukauden päättymiseen
mennessä, ja siitä tulee ilmetä ainakin:
1) virkanimike; talouspäällikkö
2) virkasuhteen kestoaika; toistaiseksi voimassaoleva
3) mahdollinen koeaika; koeaika 6 kk.
4) virkapaikka virkasuhteen alkaessa; Nakkilan kirkkoherranvirasto Kirkkokatu 5 Nakkila
5) virantoimituksen alkamisajankohta; Viransijaisena 1.7.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan
ja 1.1.2020 alkaen vakinaisena viranhaltijana.
6) pääasialliset tehtävät tai niiden määräytymisperuste; Kirkkovaltuuston 3.1.1988 vahvistaman talouspäällikön johtosäännön mukaiset tehtävät
7) palkkauksen perusteet sekä palkanmaksukausi; KirVesTes mukainen kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmän J20-hinnoitteluryhmän mukainen palkka, palkka maksetaan kuukauden 15. päivänä
8) vuosiloman määräytyminen; vuosiloma määräytyy KirVesTes mukaisesti
Kirkkoherran päätösehdotus:
Hyväksytään työryhmän päätös haastatteluun kutsuttavista. Työryhmä valitsi haastatteluun ne
kaksi hakijaa, joilla oli koulutuksen lisäksi riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen
sekä seurakuntahallinnon tuntemusta. 10.4.2019 haastateltiin Henrik Mäkilä ja Kirsi Rantala.
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Talouspäällikön virkaan valitaan työryhmän ehdotuksen mukaisesti Kirsi Rantala ja varalle
Henrik Mäkilä. Molemmilla on virkaan soveltuva koulutus, riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen, seurakuntahallinnon tuntemusta ja johtamistaitoa. Molemmilla on myös esimieskokemusta, kokemusta kiinteistöasioista, hyvää IT-osaamista ja kokemusta seurakunnan taloudesta ja hallinnosta. Kirsi Rantalalla on enemmän kokemusta esimiestyöstä, seurakunnan taloudesta ja hallinnosta sekä kiinteistöasioista.
Virkaan valitulle annetaan edellä mainitun mukainen selvitys virkasuhteen ehdoista.
Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Päätös:
Hyväksyttiin työryhmän päätös haastatteluun kutsuttavista.
Talouspäällikön virkaan valittiin työryhmän ehdotuksen mukaisesti Kirsi Rantala ja varalle
Henrik Mäkilä. Molemmilla on virkaan soveltuva koulutus, riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen, seurakuntahallinnon tuntemusta ja johtamistaitoa. Molemmilla on myös esimieskokemusta, kokemusta kiinteistöasioista, hyvää IT-osaamista ja kokemusta seurakunnan taloudesta ja hallinnosta. Kirsi Rantalalla on enemmän kokemusta esimiestyöstä, seurakunnan taloudesta ja hallinnosta sekä kiinteistöasioista.
Virkaan valitulle annetaan KL 6 LUKU 18 § mukainen selvitys palvelussuhteen ehdoista:
1) virkanimike; talouspäällikkö
2) virkasuhteen kestoaika; toistaiseksi voimassaoleva
3) mahdollinen koeaika; koeaika 6 kk. Koeaika alkaa palvelussuhteen alkaessa.
4) virkapaikka virkasuhteen alkaessa; Nakkilan kirkkoherranvirasto Kirkkokatu 5 Nakkila
5) virantoimituksen alkamisajankohta; Viransijaisena 1.7.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan
ja 1.1.2020 alkaen vakinaisena viranhaltijana.
6) pääasialliset tehtävät tai niiden määräytymisperuste; Kirkkovaltuuston 3.1.1988 vahvistaman talouspäällikön johtosäännön mukaiset tehtävät
7) palkkauksen perusteet sekä palkanmaksukausi; KirVesTes mukainen kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmän J20-hinnoitteluryhmän mukainen palkka, palkka maksetaan kuukauden 15. päivänä. Kokonaispalkan euromääräksi hyväksyttiin palkantarkistustyöryhmän ehdotus, liite 2.
8) vuosiloman määräytyminen; vuosiloma määräytyy KirVesTes mukaisesti
Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Muutoksenhakuoikeus valitusosoituksin.
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja
lapsivaikutuksia
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Heidi-Maria Vainio poistui kokouksesta jäävinä § 82 käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajana § 82 ajan
toimi Tuula Vepsäläinen.
82 §
Seurakuntapuutarhuri Jari Palomäen irtisanoutuminen ja kiinteistötöiden uudelleen järjestely
Jari Palomäki on irtisanoutunut Nakkilan seurakunnan seurakuntapuutarhurin tehtävästä toisen
työnantajan palvelukseen siirtymisen vuoksi. Työsuhde päättyy 23.5.2019.
Kiinteistötyöt hoitavat suntio, osa-aikainen emäntä (työaika 75 %) ja osa-aikainen seurakuntapuutarhuri (työaika 63 % 1.11.-31.3. ja 100 % 1.4.-31.10). Siivouksesta osa on ulkoistettu.
Kiinteistötyön määrä tulee muuttumaan vuokratiloihin siirryttäessä. Hautausmaan hoitoa varten palkataan puistotyöntekijät hoitokaudeksi.
Kiinteistötyöntekijöiden esimies on talouspäällikkö. Uusi talouspäällikkö aloittaa virassaan
syksyllä 2019.
Aina kun työntekijä vaihtuu, tulee miettiä, onko mahdollista työn uudelleen järjestelyllä saada
aikaan kustannussäästöjä.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Merkitään Jari Palomäen irtisanoutuminen tietoon saatetuksi.
Palkataan kiinteistötyöntekijä puistotyöhön suntion vuosiloman ajaksi 1-31.7.2019.
Muuten seurakuntapuutarhurin työt jaetaan suntion ja emäntä-suntion hoidettavaksi työnkuvia
muuttamalla määräaikaisesti 31.10.2019 saakka. Suntiolle maksetaan seurakuntapuutarhurin
palkkauksen mukaisesti ajalla 1.6.-31.10.2019.
Valitaan työryhmä valmistelemaan kiinteistötyön uudelleen järjestelyä 1.11.2019 alkaen.

Päätös:
Merkittiin Jari Palomäen irtisanoutuminen tietoon saatetuksi.
Hoidetaan kiinteistötyöt suntion vuosiloman aikana 1-31.7.2019 ostamalla tarvittavat palvelut
paikallisilta yrittäjiltä.
Seurakuntapuutarhurin työt jaetaan suntion ja emäntä-suntion hoidettavaksi työnkuvia muuttamalla määräaikaisesti 31.10.2019 saakka. Suntiolle maksetaan ajalla 1.6.-31.10.2019 seurakuntapuutarhurin palkka, joka on vaativuusryhmä 403:n mukainen.
Valittiin työryhmä valmistelemaan kiinteistötyön uudelleen järjestelyä 1.11.2019 alkaen.
Työryhmän jäsenet: Talouspäällikkö (puheenjohtaja), kirkkoherra, Harri Tuominen, Tuula
Vepsäläinen, Urpo Parkkali, Unto Suomi.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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83 §
Toimintasuunnitelma- ja talousarviokehykset vuodelle 2020 ja suunnitelmavuosille 2021-2022 kirkkovaltuustolle käsiteltäviksi
Aiemman valmistelun pohjalta on laadittu toimintasuunnitelma- ja talousarviokehyspohja kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja edelleen lähetettäväksi kirkkovaltuuston käsittelyyn. Pohja pitää
sisällään toiminnan ja talouden päälinjat vuodelle 2020.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto lähettää tarkennetut vuoden 2020 talousarviokehykset edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.
Asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska päätökset
vaikuttavat toimintaan ja yksi toiminnan osa on lapsi- ja nuorisotyö.

84 §
Varainhoidon raportointi 30.4.2019 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
31.3.2019 tilanteesta 13.4.2019 pidetyssä kokouksessa, kirkkovaltuustolle ei ole tänä vuonna
raportoitu.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Annetaan raportti varainhoidon tilanteesta 30.4.2019 kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi. Raportti jaetaan kirkkoneuvostolle kokouksessa.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia
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85 §
Nakkilan seurakunnan taloudellinen tilanne 1.1.-31.3.2019 tiedoksi kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle
Talouden toteutumaraportit toimitetaan työmuodoista vastaaville viranhaltijoille kerran kuukaudessa, kirkkoneuvostolle viisi kertaa vuodessa ja kirkkovaltuustolle kaksi kertaa vuodessa.
Kirkkoneuvostolle raportoitiin 28.2.2019 tilanteesta 13.4.2019 kokouksessa. Kirkkovaltuustolle tämä on ensimmäinen vuoden 2019 toteutumaraportti.
Ajalla 1.1. - 31.3.2019 kirkollisverotuloja kertyi Nakkilan seurakunnalle 3,6 % (11 698 €) vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Koko maassa kirkollisverotulot vähenivät 2,3
%. 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:
- seurakuntakeskuksen astianpesukone uusittiin tammikuulla. Kustannus 2 600 €.
- 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 € +
alv.
Muilta osin talousarvio on toteutunut suunnitellusti.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Merkitään seurakunnan taloudellinen tilanne ajalta 1.1. - 31.3.2019 kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia
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86 §
Sopimus Kauppatie 2:n tilojen vuokrauksesta
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 on tarkistettu. Vuokrasopimukseen on lisätty maininta hissin huollosta.
Tehokuivaus Oy on tehnyt sisäilmamittauksen Kauppatie 2:n tiloissa viikolla 13.
Muutostöiden edetessä pidetään noin kerran kuukaudessa työmaakokouksia, joita varten olisi
hyvä kirkkoneuvoston valita työryhmä.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Hyväksytään vuokrasopimus allekirjoitettavaksi. Annetaan kirkkoherralle ja talouspäällikölle
valtuudet tehdä rakennustapaselostukseen ja piirustuksiin vähäisiä muutoksia. Valitaan korjaustyöryhmään kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.
Päätös:

Hyväksyttiin vuokrasopimus allekirjoitettavaksi. Annettiin kirkkoherralle ja talouspäällikölle
valtuudet tehdä rakennustapaselostukseen ja piirustuksiin vähäisiä muutoksia. Valittiin korjaustyöryhmään kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.
Vuokrasopimus liite 3
Tehokuivaus Oy:n raportti liite 4.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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87 §
Seurakuntakeskuksen myynti
Seurakuntakeskuksella todettujen sisäilmaongelmien vuoksi kaikki toiminta seurakuntakeskukselta siirretään loppukesällä 2019 Kauppatie 2:n tiloihin ja rakennus jätetään peruslämmölle.
Seurakuntakeskusta ei korjata, vaan myyntitoimenpiteet aloitetaan mahdollisimman nopeasti.
Seurakuntakeskus on valmistunut v. 1987. Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehti Matti Jokisalo / Arkset ky. Rakennus ei ole suojeltu.
Kirkkovaltuusto teki 12.12.2018 periaatepäätöksen seurakuntakeskuksen myyntiin
laittamisesta.
Seurakuntakeskuksen tasearvo 31.12.2018 on 302 972 € sekä osa Kirkkomaa-tontin arvosta
19 209 €. Seurakuntakeskuksen tasearvosta on päätetty tehdä 90 000 € suuruinen kertapoisto
tilinpäätöksessä 2019.
Kiertonet.fi sivuston nettihuutokapppaa käytetään julkisten rakennusten myyntikanavana. Mm.
Nakkilan kunta on myynyt kiinteistöjä ko. kanavaa käyttämällä.Kiertonet.fi sivujen kautta välityspalkkio on 2,4 %.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Annetaan seurakuntakeskuksen myynti Kiertonet.fi-sivujen kautta toteutettavaksi. Päätetään
seurakuntakeskuksen myyntihinnaksi 200 000 €.
Päätös:

Pyydetään 1-2 kiinteistönvälitystoimistolta hinta-arvio seurakuntakeskuksesta.
Annetaan seurakuntakeskus myyntiin nettihuutokaupalla Kiertonet.fi-sivustoille.
Annetaan kirkkoherralle ja talouspäällikölle valtuudet päättää myyntihinnasta
kiinteistönvälitystoimiston arvioiden perusteella sekä valtuudet laatia myynti-ilmoitus.
Tarjoukset tulee jättää 15.8.2019 mennessä.
Pidätetään seurakunnalle oikeus hyväksyä yksi tai hylätä kaikki tarjoukset.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.
Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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88 §
Seurakuntakeskuksen irtaimistosta päättäminen
Seurakuntakeskukselta siirretään kaikki toiminta Kauppatie 2:n tiloihin elo-syyskuun 2019 aikana. Kirkkoneuvoston tulee tehdä päätös romutettavista, myytävistä ja uusiin tiloihin siirrettävistä kalusteista ja muista tavaroista.
Talouspäällikön päätösehdotus
Hyväksytään liitteen mukaiset seurakuntakeskuksen irtaimistosta romutettavat, myytävät ja
uusiin tiloihin siirrettävät kalusteet ja muut tavarat. Annetaan talouspäällikölle ja kirkkoherralle oikeus tehdä luetteloihin muutoksia, jotka eivät ole oleellisia.
Irtaimiston puhdistus tehdään liitteisiin merkityn suunnitelman mukaan kalustoryhmittäin.
Päätös:

Päätettiin tilata Tehokuivaus Oy:ltä tai muulta asiantuntevalta taholta kirjalliset ohjeet
irtaimiston käsittelyyn. Erityisesti sädesienen vaikutukset tulee ottaa huomioon.
Muuten hyväksyttiin liite 5:n mukaiset ohjeet
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

89 §
Seurakuntakodin ulko-ovien ja ikkunapuitteiden huoltomaalaus
Kiinteistö-hautausmaavastuuryhmä ehdotti, että seurakuntakodin ulko-ovien ja ikkunapuitteiden huoltomaalaus toteutetaan tulevan kesän aikana. Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavalla. Saapuneet tarjoukset esitellään kokouksessa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Päätetään seurakuntakodin ulko-ovien ja ikkunapuitteiden huoltomaalauksesta kokouksessa
tehtävän päätösehdotuksen mukaan.
Päätös:

Hyväksyttiin edullisin tarjous, jonka oli jättänyt Construction Partner Ahto Oy.
Kokonaishinta 13 250 € alv 0 %.
Tarjouspyyntö liite 6. Yhteenveto saapuneista tarjouksista liite 7.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia
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90 §
Lasten Liikennepuiston tukeminen
K-Supermarket Onnipekan toimitusjohtaja Pekka Heinola on lähestynyt seurakuntaa kirjeellä,
joka koskee tukianomusta Nakkilan Lions Clubille Lasten liikennepuiston rakentamiskustannuksiin. Liikennepuisto rakennetaan vuonna 2019 Nakkilaan K-Supermarket Onnipekan viereen. Hankkeessa on mukana Lions Club Nakkila.
Valittavana on kaksi tukipakettia. Tukipaketti 1:n hinta on 850 €, tukipaketti 2:n hinta on 280
€.
Tukipaketti 1 sisältää yrityksen/yhteisön logon 700 x 500 mm kokoisessa kyltissä liikennepuiston aitarakennelmassa kolmen vuoden ajan sekä em. logon julkaisun Liikennepuistolehdessä
puiston avajaisissa.
Tukipaketti 2 sisältää yrityksen/yhteisön nimen 500 x 100 mm kokoisessa kyltissä liikennepuiston autotallirakennuksen seinässä olevassa yhteiskyltissä, jossa on mainittu lahjoituksen
tehneet kolmen vuoden ajan sekä yrityksen/yhteisön nimen Liikennepuistolehdessä puiston
avajaisissa.
Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta 13.4.2019, ja päätti palata asiaan, kun on saatu lisätietoja.
Kirkkoherra on pyytänyt sähköpostilla Pekka Heinolalta lisätietoja:
1) Hankkeen kokonaisrahoituksen määrästä
2) Hankkeessa jo mukana olevista
3) Kalliimpaan tukipakettiin sisältyvän infotaulun graafisesta suunnittelusta. Sisältyykö suunnittelu tukipakettiin?
4) Hankkeen aikataulusta. Nakkilan seurakunta aikoo järjestää logosta kilpailun,
jonka tuloksena Nakkilan seurakunnan logo valmistuu arviolta syksyllä 2019.
Pekka Heinola vastasi (Nakkilan LC:n puolesta):
1) Koko hankkeen kustannus on noin 70 000 €, josta puolet saadaan Karhuseudulta, loput Leijonien keräyksistä mm. tukipaketteina.
2) Mukana on nyt noin 20 eri alan yritystä. Pankkeja, vakuutuslaitoksia, kauppa,
kunta, yhdistyksiä jne.
3) Marja Salon kanssa on sovittu tukijoiden nimipainatuksista ja mahdollisimman yksinkertaisista logoista.
4) Kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen meidän täytyisi saada tieto, väliaikaisen
logon voisitte Marjan kanssa ”väsätä”.
5) Tärkeää: Seurakunnan lapsikerhot voisivat käyttää varastossa olevia polkuautoja ym. tarvittaessa.
6) Tarjous Pekalta: Kun lähdette 850 € tukipakettiin, annetaan kerhohoitajalle/seurakunnalle omat varaston avaimet.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä 850 euron tukipaketin.
Päätös:

Hyväksyttiin 850 euron tukipaketti. Varat otetaan T Koiviston lahjoitusvaroista.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin
Asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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Kirkkoherra ja talouspäällikkö poistuivat jäävinä § 91 käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana ja sihteerinä toimi
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.
91 §
Ylimmän johdon palkantarkistukset 1.4.2019 alkaen
Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvien viranhaltijoiden palkkaukseen on paikallisesti käytettävä 1,6 %:n suuruinen järjestelyerä. Järjestelyerän jakamisesta
päättää kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 13.4.2019.
KN 13.4.2019 § 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 Vepsäläinen.
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.
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Kirkkoneuvoston asettama työryhmä on valmistellut asiaa.
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää järjestelyvaraerän jakamisesta ylimmän johdon viranhaltijoille
kokouksessa tehtävän päätösehdotuksen mukaan.
Päätös:

Hyväksyttiin työryhmän ehdotus, jossa järjestelyvaraerä jaetaan tasan kirkkoherralle ja
talouspäällikölle. Muistio työryhmän kokouksesta 13.4.2019 liite 8.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia

92 §
Arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma
Seurakunnille on laadittu vuonna 2019 päivitetty malli arkistonmuodostussuunnitelmaksi ja
arkistosäännöksi. Niillä seurakunnilla, jotka liittyvät mukaan sähköiseen Domus-asianhallintajärjestelmään, on käytössä sähköisen asiakirjahallinnon arkistonmuodostussuunnitelmat. Nakkilan seurakunta ei kuulu Domus-järjestelmään. Kirkon jäsentietojärjestelmän Kirjurin ja sen
asiakirjojen myötä seurakunnille on tehty kirkonkirjojenpidon arkistonmuodostusohje, joka tuli
voimaan 1.1.2016.
Nakkilan seurakunnalle on laadittu uusien ohjeiden mukainen arkistosääntö sekä arkistonmuodostussuunnitelma. Laadinnassa on ollut apuna arkiston järjestäjä Mailis Preede.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Hyväksytään Nakkilan seurakunnan arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma.
Päätös:

Hyväksyttiin Nakkilan seurakunnan arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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93 §
Uusi Pori-lehden tarjous seurakuntatiedoista
Seurakuntaa on lähestytty ilmoitustarjouksella, koska työväenlehti Uusi Aika lopettaa toimintansa.
Uusi Pori -lehdestä Tapio Oksanen on lähettänyt tarjouksen yhteyteen tekstin:
”Olen aina kokenut työväenlehdet itsellenikin tärkeäksi, kun työskentelin Uusi Aika lehdessä
lähes 25 vuotta myynnissä. Kun aikoinaan tulin lehtialalle 26.2.1986 Uuteen Aikaan oli mediamaailma aivan toisenlainen kuin nykyään. Tuolloin tilattaviakin lehtiä tilattiin ja luettiin aktiivisesti. Maailma on ikävä kyllä muuttunut ja erityisesti nuoremmat sukupolvet eivät enää tilaa
mitään lehtiä. Tämä on aiheuttanut kaikille tilattaville lehdille levikin putoamista ja sen seurauksena ensin alueeltamme loppui Satakunnan Työ ja nyt loppuu Uusi Aika.
Viimeiset 5 vuotta olen ollut vetovastuussa Uusi Pori lehdestä ja pitänyt hyvin tarkkaan huolen, että lehtemme on oikeasti täysin puolueeton lehti. Koska minulle on henkilökohtaisesti ollut aina tärkeää yhdistysten, ammattiyhdistysliikkeen ja työväenliikkeen asiat olen päättänyt
jatkossa lisätä myös uutisointia näistä. Alueellamme kesäkuun jälkeen toimivat muut mediat
ovat poliittisesti sitoutuneet omistajiensa kautta (Satakunnan Viikko keskustaan ja LänsiSuomi sekä Satakunnan Kansa kokoomukseen).
Uusi Pori lehti jaetaan peittojakeluna vähintään 60 000 talouteen. Tutkitusti lehtemme on todella luettu ja tavoittaa käytännössä lähes kaikki alueemme ihmiset. Lehtemme on vanhin 25
vuotta alueellamme toiminut paikallislehti.
Koska olen koko ajan tehnyt yhteistyötä Uuden Ajan kanssa tarjoan palstatilaa samoilla uuden
ajan hinnoilla lehteemme kesäkuun lopusta alkaen ja liitän oheen tarjouksemme.
Ilmoitusaineistoja kunkin viikon lehteen tarvitsemme viimeistään ilmestymispäivää edeltävänä
perjantaina ennen kello 15:sta lehtemme ilmestyy keskiviikkoisin.
Jos haluatte lisätietoja minulle voi soittaa mihin aikaan tahansa numerooni 0440 300 207.
Yhteistyöterveisin Tapio Oksanen, Päätoimittaja
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntatiedot julkaistaan 1.6.2019 alkaen vain Sydän-Satakunta lehdessä.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tarjous liite 9.
Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
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94 §
Viranhaltijapäätökset
Annetaan tiedoksi kirkkoherran viranhaltijapäätökset:
• tiedoksi annettavia viranhaltijapäätöksiä ei ollut
Annetaan tiedoksi talouspäällikön viranhaltijapäätökset:
• nro 9/2019 Muutos puutarha-alan opiskelija Laura Kuisman työrajoittelusopimuksen ajankohtaan
• nro 10/2019 Merimaan leirikeskuksen henkilökunnan palkkaaminen kesäksi 2019
• nro 11/2019 Tietoliikenneyhteyden tilaaminen Kauppatie 2:een
Päätös:

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

95 §
Ilmoitusasiat
Annettiin tiedoksi seuraavat asiat:
• Seurakuntakodin katon kuntokartoituspöytäkirja 2.4.2019
• Merimaan metsän puustoarvio 16.4.2019
• Yksityistietoimitus 29.3.2019 Merimaan leirikeskuksen alueella kulkuyhteyden virallistamiseksi Kesäranta-nimiselle tilalle.
• Kirkkohallituksen yleiskirje nro 8/2019 Tuloslaskelman ja taseen tililuettelo ja
kirjausohje
• Kirkkohallituksen kuukausiraportti ajalta 1.1.-31.3.2019
96 §
Muut asiat
Kokoukselle ei esitetty muita asioita.
97 §
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Nakkilan kirkkoherranvirastossa 14 + 1 päivän ajan ajalla 15.5. - 29.5.2019
viraston aukioloaikoina.

98 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen yhdessä luettuun herran siunaukseen.

