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Anne Bärlund
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Pentti Heinänen
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15 §
Kokouksen avaus
Ehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

16 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:

Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään 10 päivää ennen kokousta, sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsut on annettu postin kuljetettaviksi sekä asetettu seurakunnan ilmoitustaululle 14.2.2019.
Suoritetaan nimenhuuto. Valtuusto toteaa, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Valtuusto päättää merkitä paikalle saapuneet varajäsenet varsinaisiksi jäseniksi.

Päätös:

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Paikalle saapuneet varajäsenet merkittiin varsinaisiksi jäseniksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

17 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Ehdotus:

Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kirkkovaltuusto päätti 27.5.2009 § 35
siirtyä käytäntöön, jonka mukaan pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Anne Bärlund ja Minna Hautojärvi.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan maanantaina 11.3.2019 klo 9-17 tai tiistaina 12.3.2018 klo 912 kirkkoherranvirastossa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Bärlund ja Pentti Heinänen. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan maanantaina 11.3.2019 klo 9-17 tai tiistaina 12.3.2019 klo 9-12 kirkkoherranvirastossa.

18 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus:

Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin. Kokouskutsu liite 1.
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19 §
Vuokratiloista saapuneiden tarjousten käsittely
Kirkkovaltuusto päätti 12.12.2018 kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti, että seurakunnan
toiminta siirretään Nakkilan keskustasta vuokrattaviin tiloihin ja että tarjolla olevat vaihtoehdot
kartoitetaan. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 13.2.3019
KN 13.2.2019 §
Vuokratiloista saapuneiden tarjousten käsittely
Kirkkovaltuusto päätti 12.12.2018 kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti, että seurakunnan
toiminta siirretään Nakkilan keskustasta vuokrattaviin tiloihin ja että tarjolla olevat vaihtoehdot kartoitetaan.
Tarjouksia vuokratiloista pyydettiin ilmoituksella Satakunnan Kansassa 7.1.2019. Tarjouspyyntö julkaistiin Nakkilan seurakunnan kotisivuilla. Tarjouspyyntö liite 6. Tarjouksen jättivät
Maria ja Tauno Riikonen. West Coast Holding Oy:n aiemmin jättämä tarjous otettiin mukaan
vertailuun.
Maria ja Tauno Riikosen tarjoamat tilat sijaitsevat yhdessä kerroksessa osoitteessa Kauppatie
3. Huoneisto on tällä hetkellä tyhjillään, vuokranantaja suorittaa tiloissa pintaremonttia. Tilat
omistaa Kiinteistö Riiset Oy Y-tunnus 2487111-8. Vuokrattavan tilan koko on noin 850 m2.
Vuokran määrä on 7 €/m2/kk. Arvonlisäveroa ei peritä. Vuokraan sisältyy lämmitys, ulkoalueiden hoito ja talvikunnossapito. Huoneisto vuokrataan siistinä ja peruskuntoisena. Isommista
muutoskustannuksista vastaa vuokraaja. Vuokra-aika on 10 vuotta. Vuokranantaja teettää tarjouspyynnön mukaisen kuntokartoituksen, mikäli seurakunta tekee esisopimuksen vuokrauksesta. Jos kuntokartoituksessa ilmenee ongelmia, esisopimus raukeaa, ja se voidaan neuvotella
uudestaan.
Nakkilan kunta omisti tarjottavana olevan tilan vuoteen 2007. Tilat olivat vuokrattuna Nakkilan terveyskeskukselle. Tiloissa todettiin tuolloin vakavia kosteusongelmia. Nakkilan kunnanhallitus käsitteli asiaa mm. 30.10.2006 § 401. Tilat on tiettävästi myöhemmin korjattu perusteellisesti.
West Coast Holding Oy:n (y-tunnus 1926719-4) tarjoamat tilat sijaitsevat kahdessa kerroksessa osoitteessa Kauppatie 2. Tiloissa toimii tällä hetkellä kuntosali. Vuokrattavan tilan koko on
747 m2. Vuokran määrä on 7,50 €/m2/kk. Arvonlisäveroa ei peritä. Vuokraan sisältyy lämmitys/jäähdytys, käyttövesi, kiinteistön ulkopuolinen huolto, piha-alueiden hoito ja talvikunnossapito. Huoneistossa tehtävistä muutoksista peritään 60 kuukauden ajalta 4,74 €/m2/kk + arvonlisävero 24 %. Vuokra-aika on 10 vuotta. Optiona vuokrasopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevana. Vuokranantaja teettää tarjouspyynnön mukaisen sisäilmatutkimuksen ja korjaa mahdollisesti havaitut viat ja puutteet ennen vuokrasopimuksen voimaantuloa.
Maria ja Tauno Riikosen tarjous liite 7, West Coast Holding Oy:n tarjous liite 8, laskelma
vuokratilojen kustannuksista liite 9, pohjapirrokset tarjotuista tiloista liite 10.
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Talouspäällikön päätösehdotus:
Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Nakkilan seurakunnan
toimitiloiksi Kauppatie 2 koskevanWest Coast Holding Oy:n tarjouksen.
Perustelut:
- Toimitilat sijaitsevat keskeisellä ja edustavalla paikalla Nakkilan keskustassa
- Nakkilan seurakunnan työntekijät ovat yksimielisesti näiden tilojen kannalla
- Tiloissa ei ole todettu sisäilmaongelmia
- Arkistotilat ovat valmiina (pankkiholvit)
- Kokonaisvuokra on edullisempi, koska neliömäärä on pienempi
- Muutoskustannusten määrä on tiedossa
Päätös:

Kauppatie 3 tiloissa on suoritettu kosteusmittaus 11.2.2019. Mittauksen pöytäkirja jaettiin
kirkkoneuvostolle kokouksessa. Liite 11.
Käytiin vilkas keskustelu.
Silja-Riitta Suonpää teki talouspäällikön päätösehdotukselle seuraavan vastaehdotuksen:
Asia tulee palauttaa valmisteluun lisäselvityksiä varten. Kirkkoneuvoston tulee käydä
tutustumassa tarjottuihin vuokratiloihin. Kauppatie 3 muutossuunnitelma tulee laatia ja
muutoskustannukset selvittää. Mahdollisuus ostaa Kauppatie 3 tilat omaksi tulee selvittää.
Vastaehdotusta ei kannatettu.
Kirkkoneuvoston päätökseksi tuli talouspäällikön päätösehdotus. Silja-Riitta Suonpää jätti
päätöksestä eriävän mielipiteensä, joka liitetään pöytäkirjaan. Liite 12.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy Nakkilan seurakunnan toimitiloiksi kirkkoneuvoston ehdotuksen
mukaisesti Kauppatie 2:n tilat, joista West Coast Holding Oy on jättänyt tarjouksen.
Perustelut:
- Toimitilat sijaitsevat keskeisellä ja edustavalla paikalla Nakkilan keskustassa
- Nakkilan seurakunnan työntekijät ovat yksimielisesti näiden tilojen kannalla
- Tiloissa ei ole todettu sisäilmaongelmia
- Arkistotilat ovat valmiina (pankkiholvit)
- Kokonaisvuokra on edullisempi, koska neliömäärä on pienempi
- Muutoskustannusten määrä on tiedossa
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Kirkkovaltuuston päätös:
Käydyn keskustelun aikana Silja-Riitta Suonpää teki vastaehdotuksen, jonka mukaan Kauppatie 3:n muutossuunnitelmat ja kustannusarvio laaditaan sekä selvitetään mahdollinen Kauppatie 3 kiinteistön osto. Maria Lehmuskallio-Loula kannatti vastaehdotusta.
Juhani Hakanen esitti eriävän mielipiteensä, jossa esitetään, että molemmat vuokratarjoukset
hylätään, koska ne ovat maalaispitäjään liian kalliit suhteessa rakennusten arvoihin. Ehdotetaan, että haetaan pankista lainaa pitkällä laina-ajalla ja korjataan seurakuntakoti, koska se
kuitenkin on lähiaikoina tehtävä. Nykyinen seurakuntakoti riittää pienenevän seurakunnan
tarpeisiin. Väliaikainen parakkirakennus toimisi seurakuntakodin alapuolella parkkipaikalla.
20 konttia, yhteensä 300 neliötä, maksaa 150 000 €. Remontin jälkeen kontit voidaan myydä
n. puoleen hintaan ostoarvostaan. Lisäksi konttien päälle voisi rakentaa lapekaton ja katolle
voisi laittaa aurinkopaneelit (esim. Lammaisten sähkö vuokraa niitä). Vuokrauksen sijaan
käytetään vuokrarahat seurakuntakodin kunnostamiseen. Eriävä mielipide liite 2.
Pentti Heinänen teki vastaehdotuksen, jossa hän esittää kirkkovaltuustolle, että ei hyväksytä
kirkkoneuvoston esittämää ratkaisua toimitilojen vuokraamisesta Nakkilan seurakunnan toimitiloiksi Kauppatie 2:n tiloista, yhteenvedossa mainittujen seikkojen vuoksi. Pyydetään puolueettomalta asiantuntijalta arvio seurakuntakeskuksen hometilanteesta. Jos tila on käyttökelvoton, puretaan vanha rakennus pois ja rakennetaan uusi tilalle. Mahdollista on myös hyödyntää seurakuntakodin tiloja kunnostamalla rakennus asianmukaiseksi. Vastaehdotus alustuksineen ja yhteenvetoineen, liite 3. Vastaehdotusta ei kannatettu.
Heidi-Maria Vainio kannatti kirkkovaltuuston päätösehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelussa on tehty yksi vastaehdotus, jota on kannatettu ja yksi
vastaehdotus, jota ei ole kannatettu ja jätetty yksi eriävä mielipide. Kannattamaton vastaehdotus raukeaa. Eriävä mielipide liitetään pöytäkirjaan. Kannatetusta vastaehdotuksesta äänestetään. Äänestystavaksi valittiin puheenjohtajan ehdottama nimenhuutoäänestys.
Puheenjohtaja ehdotti, että kirkkovaltuuston päätösehdotuksen kannalla olevat sanovat ”jaa”
ja Silja-Riitta Suonpään tekemän vastaehdotuksen kannalla olevat sanovat ”ei”. Puheenjohtajan äänestysesitys hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 13 ”jaa” ääntä ja 4 ”ei” ääntä.
”jaa” äänen antoivat: Anttila Riitta, Bärlund Anne, Ilomäki Kirsi, Kari-Saarinen Tiina, Ketola
Markus, Lankinen Satu, Lasonen Soile, Nummelin Arja, Nurminen Petri, Stenroos Jouko,
Tuominen Harri, Vainio Heidi-Maria, Vepsäläinen Tuula.
”ei” äänen antoivat: Hakanen Juhani, Heinänen Pentti, Lehmuskallio-Loula Maria, Suonpää
Silja-Riitta
Päätökseksi tuli kirkkovaltuuston päätösehdotus.
Tarjouspyyntö liite 4, Maria ja Tauno Riikosen tarjous liite 5, West Coast Holding Oy:n tarjous liite 6, laskelma vuokratilojen kustannuksista liite 7, pohjapiirrokset tarjotuista tiloista
liite 8 A-C, kosteusmittauspöytäkirja Kauppatie 3 liite 9.
Päätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen.
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20 §
Kesäranta-nimisen tilan RN:o 13:56 myynti
Nakkilan kirkkovaltuusto teki 9.2.2016 päätöksen luopua Merikarvialla sijaitsevasta Merimaan
leirikeskuksesta. Leirikeskus muodostuu kahdesta tilasta, Merimaa ja Kesäranta. Kaavassa alue
oli merkitty leirikäyttöön tarkoitetuksi, aluetta ei voinut jakaa. Aluetta myytiin yhtenä kokonaisuutena, mutta myynti ei tuottanut tulosta. Kaavamuutos, joka mahdollisti alueen jakamisen
valmistui 17.9.2018.
Myyntitoimenpiteet aloitettiin uudelleen kaavamuutoksen valmistumisen jälkeen. Nyt Merimaa- ja Kesäranta-tiloja myytiin erikseen. Myyntiä hoitaa Kankaanpään Laki ja Kiinteistö Oy.
Kirkkoneuvosto päätti pyytää Kesäranta-nimisestä tilasta noin 110 000 €. Tilan pinta-ala on
0,4850 ha. Tarjousten jättöaika päättyi 31.12.2018.
Määräaikaan mennessä tuli kolme tarjousta: 48 000 €, 110 000 € ja 115 000 €.
Kauppakirja allekirjoitettiin 17.1.2019 korkeimman tarjouksen 115 000 € tehneiden Tapio ja
Hanna-Leena Korkeamäen kanssa.
Kauppa vaatii voimaan tullakseen Nakkilan kirkkovaltuuston hyväksynnän ja kirkkohallituksen vahvistuksen.
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 13.2.2019
KN 13.2.2019 §
Kesäranta-nimisen tilan RN:o 13:56 myynti
Nakkilan kirkkovaltuusto teki 9.2.2016 päätöksen luopua Merikarvialla sijaitsevasta Merimaan leirikeskuksesta. Leirikeskus muodostuu kahdesta tilasta, Merimaa ja Kesäranta. Kaavassa alue oli merkitty leirikäyttöön tarkoitetuksi, aluetta ei voinut jakaa. Aluetta myytiin yhtenä kokonaisuutena, mutta myynti ei tuottanut tulosta. Kaavamuutos, joka mahdollisti alueen
jakamisen valmistui 17.9.2018.
Myyntitoimenpiteet aloitettiin uudelleen kaavamuutoksen valmistumisen jälkeen. Nyt Merimaaja Kesäranta-tiloja myytiin erikseen. Myyntiä hoitaa Kankaanpään Laki ja Kiinteistö Oy.
Kirkkoneuvosto päätti pyytää Kesäranta-nimisestä tilasta noin 110 000 €. Tilan pinta-ala on
0,4850 ha. Tarjousten jättöaika päättyi 31.12.2018.
Määräaikaan mennessä tuli kolme tarjousta: 48 000 €, 110 000 € ja 115 000 €.
Kauppakirja allekirjoitettiin 17.1.2019 korkeimman tarjouksen 115 000 € tehneiden Tapio ja
Hanna-Leena Korkeamäen kanssa.
Kauppa vaatii voimaan tullakseen Nakkilan kirkkovaltuuston hyväksynnän ja kirkkohallituksen
vahvistuksen.
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Talouspäällikön päätösehdotus:
Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan ja
lähettää sen edelleen tuomiokapitulin kautta kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.
Kauppakirja liite 12, karttaliite liite 13
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan ja lähettää sen edelleen
tuomiokapitulin kautta kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kauppakirja liite 10, kartat liite 11.
Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen kirkkohallitukselle
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21 §
Nakkilan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran ja varhaisnuorisotyönohjaajan viran johtosäännöt
Kirkkoneuvosto on valmistellut 13.2.2019 nuorisotyönohjaajan ja varhaisnuorisotyönohjaajan
viran johtosäännöt kirkkovaltuustolle.
KN 13.2.2019 § 9 Nakkilan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran ja varhaisnuorisotyönohjaajan
viran johtosäännöt
Yleisperustelut
Seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö on lasten ja nuorten sekä heidän perheittensä parissa tapahtuvaa
kristilliseen uskoon perustuvaa toimintaa, jossa kirkkoa, yhteiskuntaa ja elämää yleensä tarkastellaan
lasten ja nuorten näkökulmasta. Käytännössä tämä työ, josta usein käytetään myös nimeä "kasvatustyö", jaetaan kahteen työalaan: lapsityöhön ja nuorisotyöhön. Ensiksi mainitussa paneudutaan lähinnä alle 7-vuotiaiden, viimeksi mainitussa varttuneempien lasten ja nuorten maailmaan. Jälkimmäisessä erotetaan vielä kolme osa-aluetta: varhaisnuorisotyö (7-13-vuotiaat), työ varttuneemman
nuorison parissa (14-17-vuotiaat) ja nuorten aikuisten toiminta (18-29-vuotiaat). Lapsi- ja nuorisotyöhön kuuluu yhteydenpito lasten ja nuorten perheisiin.
Nakkilan seurakunnassa on kasvatustyössä kaksi virkaa, jotka ovat nuorisotyönohjaajan virka ja varhaisnuorisotyönohjaajan virka. Tässä esittelytekstissä käytetään termiä nuorisotyönohjaaja tarkoittaen sekä nuorisotyönohjaajaa että varhaisnuorisotyönohjaajaa.
Hengellisessä työssä olevan viranhaltijan johtosäännön hyväksyy kirkkoneuvosto. Sellaisessa johtosäännössä annetaan, mahdolliset piispainkokouksen päätökset huomioon ottaen (KJ 6:51), määräykset viranhaltijalta vaadittavasta koulutuksesta, määritellään viranhaltijan tehtävät ja osoitetaan, kuka
on hänen lähiesimiehensä ja esimiehensä.
Seurakunnan nuorisotyössä toimii yleensä sekä vapaaehtoisia että palkkiota saavia henkilöitä, joiden
työtä nuorisotyönohjaaja ohjaa ja valvoo. Nuorisotyönohjaaja vastaa myös työalalla tarpeellisista
materiaali- ja palvelusten hankinnoista.
Valtuudet hengellisen työvoiman palkkaamiseen enintään kuudeksi kuukaudeksi on kirkkoherralla ja
valtuudet päättää hankinnoista määrättyyn rajaan saakka talouspäälliköllä. Nämä valtuudet eivät kuitenkaan ole esteenä rajoitetun ratkaisuvallan antamiselle myös nuorisotyönohjaajalle edellä tarkoitetuissa yhteyksissä. Sijaisia ja aputyövoimaa ottaessaan nuorisotyönohjaaja on sidottu määrärahoihin
ja hankintoja tehdessään hänen on noudatettava myös varainhoitosäännön määräyksiä sekä kirkkoneuvoston ja seurakunnan kassahallinnosta vastaavan viranhaltijan mahdollisesti antamia ohjeita.

2§

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

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

4§

Pykälässä on määritelty yleisesti nuorisotyönohjaajan työn tarkoitus.

5-6 §

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

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

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy Nakkilan seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran johtosäännön.
Kirkkovaltuusto hyväksyy Nakkilan seurakunnan varhaisnuorisotyönohjaajan viran
johtosäännön.

Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Nuorisotyönohjaajan viran johtosääntö liite 12, varhaisnuorisotyönohjaajan viran johtosääntö
liite 13.
Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen Turun hallinto-oikeuteen.
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22 §
Eetu Ellän luottamustoimen toteaminen päättyneeksi
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 13.2.2019.
KN 13.2.2019 § 26 Eetu Ellän luottamustoimen toteaminen päättyneeksi
Eetu Ellä on valittu kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi ja kirkkoneuvoston varsinaiseksi
jäseneksi. Paikkakunnalta poismuuton takia hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa Nakkilan
seurakunnan luottamustoimiin.
Kirkkolain 23 luku 4 §: Toimielimen jäsenen menettäessä vaalikelpoisuutensa kesken
toimikauden hänet vapautetaan luottamustoimesta.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vapauttaa Eetu Ellän kirkkovaltuuston ja
kirkkoneuvoston jäsenyydestä.
Eetu Ellä nousi kirkkovaltuustoon Nakkilan seurakunta-nuoret ehdokaslistalta (NSN). Hän oli
listan ainoa ehdokas, joten listalla ei ole varajäsentä, joka nousisi kirkkovaltuustoon hänen
tilalleen. Kirkkovaltuusto toteaa, että kirkkovaltuuston jäsenmäärä on 18.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto vapauttaa Eetu Ellän kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenyydestä.
Kirkkovaltuusto toteaa, että kirkkovaltuusto jatkaa 18 jäsenellä.

Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeudelle
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23 §
Kirkkoneuvoston jäsenen ja varajäsenen valinta Eetu Ellän tilalle
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 13.2.2019.
KN 13.2.2019 § 27 Kirkkoneuvoston jäsenen ja varajäsenen valinta Eetu Ellän tilalle
Eetu Ellä on kirkkoneuvoston varsinainen jäsen, Eija Tuliniemi on hänen henkilökohtainen
varajäsenensä. Eetu Ellän menetettyä vaalikelpoisuutensa luottamustoimeen, kirkkovaltuuston
tulee valita hänen tilalleen kirkkoneuvoston varsinainen jäsen ja hänelle henkilökohtainen
varajäsen.
Kirkkoherran päätösehdotus
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee Eetu Ellän tilalle
kirkkoneuvoston varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee Eetu Ellän tilalle kirkkoneuvoston varsinaisen jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen.

Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi Eetu Ellän tilalle kirkkoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Eija
Tuliniemen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Risto Ukkosen.
Päätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeudelle
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24 §
Muut asiat
Muita asioita ei kokoukselle esitetty.

25 §
Oikaisuvaatimusohjeiden ja valitusosoituksen antaminen
Puheenjohtaja ilmoittaa, että valitusosoitus liitetään pöytäkirjan sivuiksi 28- 30 ja että tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina 13.3. – 15.4.2019
(30 + 1 päivää).

26 §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.32. Lopuksi luettiin yhdessä herran siunaus.

