NAKKILAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

PÖYTÄKIRJA N:O 4 / 2017

Kokousaika:

13.12.2017 klo 18.00 – 18.50.

Kokouspaikka:

Nakkilan seurakuntakeskus, luentosali

Läsnä jäsenet:

Kuusisto Lilja
Lasonen Soile
Lukka Heli
Naski Mervi
Nyroos Marja
Parkkali Urpo
Penttilä Leena
Riikonen Maria
Suonpää Silja-Riitta
Tuliniemi Eija
Tuominen Harri
Unkuri Jouni
Vepsäläinen Tuula

Läsnä varajäsenet:

Lankinen Satu
Stenroos Jouko
Nurminen Petri
Räihä Kai

Muut läsnäolleet:

Markku Järviö, kirkkoherra
Karilainen Soili, sihteeri, talouspäällikkö

37 §
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Vietettiin hiljainen hetki Katriina Matomäen ja Raimo Koskisen poismenon johdosta. Kirkkoherra piti alkuhartauden. Kirkkoherra välitti seurakunnan onnittelut kirkkovaltuuston puheenjohtaja Harri Tuomiselle merkkipäivän johdosta.

38 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
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 30.11.2017.
Suoritetaan nimenhuuto. Valtuusto toteaa, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kirkkovaltuuston päätös:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetun nimenhuudon
mukaan paikalla oli 17/19 jäsenestä. Varajäsenet merkittiin varsinaisiksi jäseniksi. Kokouskutsu liite 1.

39 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina 18.12.2017 klo 9-17
tai tiistaina 19.12.2017 klo 9-12.
Kirkkovaltuusto päätti 27.5.2009 § 35 siirtyä käytäntöön, jonka mukaan pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Urpo Parkkali ja Leena Penttilä.
Kirkkovaltuuston päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Urpo Parkkali ja Leena Penttilä.

40 §
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei
valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun esityslista, liite 1.

41 §
NAKKILAN SEURAKUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE 1.1.-31.10.2017 TIEDOKSI
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 22.11.2017
KN 22.11.2017 § 169
NAKKILAN SEURAKUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE 1.1.-31.10.2017 TIEDOKSI KIRKKONEUVOSTOLLE JA KIRKKOVALTUUSTOLLE
Talouden toteutumaraportit toimitetaan työmuodoista vastaaville viranhaltijoille kerran kuukaudessa, kirkkoneuvostolle joka kokouksessa ja kirkkovaltuustolle 2-3 kertaa vuodessa. Kirkkoneuvostolle
on viimeksi raportoitu 31.8.2017 tilanne 11.10.2017 kokouksessa ja kirkkovaltuustolle on raportoitu
30.4.2017 tilanne 14.6.2017.
Ajalla 1.1. - 31.10.2017 kirkollisverotuloja kertyi Nakkilan seurakunnalle 2,1 % (21 033 €) enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Kirkollisverotulojen on arvioitu korjatun (alkuperäistä
arviota vähennettiin 50 000 eurolla) talousarvion mukaan kasvavan 51 600 € (4,7 %) veroprosentin
noston johdosta. Koko maassa kirkollisverotulot laskivat 4,4 %.
Korjatussa talousarviossa 2017 on arvioitu kirkollisverotuloja kertyvän 1 139 000 €. Verottajan ennakkotiedon mukaan kirkollisverotuloja kertyy 1 060 230 €, joten koko vuoden kirkollisveron kertymä jää 78 770 € arvioitua pienemmäksi.

Valtionosuuksia Nakkilan seurakunta saa kuluvana vuonna 9182,66 € kuukaudessa, yhteensä
110 192 €. (9209 €/kk v. 2016).
Vuoden 2017 korjattu talousarvio on 64 741 € alijäämäinen.
Investointiosaan on varattu kappelin portaikon seinien ja katon kunnostukseen 12 000 €, seurakuntakeskuksen sisäilmatutkimukseen 10 000 € ja kirkon ovien lukituksen uusimiseen 5 000 €. Kappelin
portaikon kunnostus jää toteutumatta tältä vuodelta. Seurakuntakeskuksen sisäilmatutkimus maksoi
9273 €. Kirkon ovien lukituksen uusiminen siirtyy ensi vuoteen.
Talousarvion toteutuminen:
 Sankarihaudan muistokivet kunnostettiin, kirkon pihaan hankittiin ilmoitustaulu, sankarihautausmaalle hankittiin uudet kynttilälyhdyt, uurnahautausmaalle hankittiin lisää kukkareunuskiviä ja pöytäliinoja hankittiin, vaikka talousarviossa ei hankintoihin oltu varauduttu.
Kustannus 7 000 €.
 Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston väistötilojen kunnostukseen kului 7 400 €. Koska
väistötilat tehtiin asunto-osaan, jäi asunnon vuokratuloista saamatta 2 500 €. Talousarviossa kunnostukseen ei oltu varauduttu.
 Haudan lunastusmaksuja ja hautauspalvelumaksuja on kertynyt 4 000 € arvioitua enemmän
 Kanttorin sijaisia on tarvittu arvioitua enemmän. Tämä on nostanut palkkakustannuksia rippikoulutyön, jumalanpalveluselämän, hautaan siunaamisen ja muiden kirkollisten toimitusten tehtäväalueilla. Kanttorin sijainen osallistui rippikoululeirityöskentelyyn enemmän kuin
mihin oli varauduttu.
 Merimaan leirikeskuksen edellisiä vuosia vähäisempi vuokraajien määrä näkyy sekä tulojen
että kulujen vähentymisenä.
 Muuten talousarvion toteutuminen on sujunut suunnitelmien mukaan.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Merkitään seurakunnan taloudellinen tilanne ajalta 1.1.-31.10.2017 kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi. Raportit jaetaan kokouksessa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Merkittiin seurakunnan taloudellinen tilanne ajalta 1.1.-31.10.2017 kirkkoneuvoston tietoon
saatetuksi ja lähetetään se edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Merkitään tietoon saatetuksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 2.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
42 §
NAKKILAN SEURAKUNNAN VARAINHOIDON RAPORTOINTI 31.10.2017
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 22.11.2017
KN 22.11.2017 § 170
NAKKILAN SEURAKUNNAN VARAINHOIDON RAPORTOINTI 31.10.2017 TILANTEEN MUKAAN KIRKKONEUVOSTOLLE JA KIRKKOVALTUUSTOLLE TIEDOKSI
Nakkilan seurakunnan vuosille 2012-2017 tehdyn sijoitussuunnitelman mukaan sijoitussalkun tuot-

toa seurataan säännöllisesti. Talouspäällikkö raportoi sijoitustoiminnasta kirkkoneuvostolle joka
kokouksessa ja kirkkovaltuustolle puolivuosittain. Kirkkoneuvostolle on raportoitu 30.9.2017 tilanteesta 11.10.2017 kokouksessa ja kirkkovaltuustolle on raportoitu 31.5.2017 tilanteesta 14.6.2017
pidetyssä kokouksessa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Annetaan raportti varainhoidon tilanteesta 31.10.2017 kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Merkitään tietoon saatetuksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 3.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

43 §
VUODEN 2017 TALOUSARVIOMUUTOKSET
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 22.11.2017.
KN 22.11.2017 § 171
KULUVAN VUODEN 2017 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.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto päätti 13.1.2016, että Tuulikki Koiviston Nakkilan seurakunnalle testamenttaamasta
175 200 euron suuruisesta lahjoituksesta käytetään vuosittain 20 000 €. Lahjoitus on kirjattu vuoden 2015 kirjanpitoon. Vuoden 2017 talousarviossa 20 000 € on kirjattu talousarvio-osan satunnaisiin kuluihin.
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt määrärahasiirrot 15.3.2017 kirkkoneuvoston hyväksymistä anomuksista.
Anotaan kirkkovaltuustolta määrärahojen siirtämistä vuoden 2017 talousarvion satunnaisista kuluista kyseisten työmuotojen luonteensa mukaisiin kuluihin kirkkoneuvoston 5.10.2016 ja 11.10.2017
hyväksymien työmuotojen anomusten mukaisesti:
3 000 € jumalanpalvelustyölle
1 500 € muille seurakuntatilaisuuksille
1 000 € varhaisnuorisotyölle
2 125 € nuorisotyölle

1 000 € diakoniatyölle
20 000 € vähennetään satunnaisista kuluista
Anotaan kirkkovaltuustolta seuraavat lisämäärärahat vuoden 2017 talousarvioon:
35 000 € lisämääräraha kiinteistötoimelle seurakuntakeskuksen peruskorjauksen väistötilojen kunnostukseen ja peruskorjauksen suunnitteluun
4 000 € lisämääräraha hautaan siunaamiselle palkkakustannuksiin
3 000 € lisämääräraha muille kirkollisille toimituksille palkkakustannuksiin
5 000 € lisämääräraha rippikoulutyölle palkkakustannuksiin
Vuoden 2017 talousarvion investointiosasta poistetaan seuraavat investoinnit:
12 000 € kappelin portaikon seinien ja katon kunnostus ei toteutunut
5 000 € kirkon ovien lukituksen uusiminen siirtyy vuodelle 2018
Muutosten vaikutuksesta talousarvion alijäämä lisääntyy 64 741 eurosta 100 366 euroon. Investointimääräraha vähenee 27 000 eurosta 10 000 euroon.
Kirkkoneuvoston päätös:
Koska kirkkoneuvosto päätti 22.11.2017 § 165 keskeyttää seurakuntakeskuksen peruskorjaushankkeen ja ottaa seurakuntakodin mukaan peruskorjauksen suunnitteluun, talouspäällikkö muutti päätösehdotustaan kiinteistötoimen lisämäärärahan osalta.
Uusi päätösehdotus:
Anotaan kirkkovaltuustolta määrärahojen siirtämistä vuoden 2017 talousarvion satunnaisista kuluista kyseisten työmuotojen luonteensa mukaisiin kuluihin kirkkoneuvoston 5.10.2016 ja 11.10.2017
hyväksymien työmuotojen anomusten mukaisesti:
3 000 € jumalanpalvelustyölle
1 500 € muille seurakuntatilaisuuksille
1 000 € varhaisnuorisotyölle
2 125 € nuorisotyölle
1 000 € diakoniatyölle
20 000 € vähennetään satunnaisista kuluista
Anotaan kirkkovaltuustolta seuraavat lisämäärärahat vuoden 2017 talousarvioon:
25 000 € lisämääräraha kiinteistötoimelle seurakuntakeskuksen peruskorjauksen väistötilojen kunnostukseen ja seurakuntakeskuksen/seurakuntakodin peruskorjauksen suunnitteluun
4 000 € lisämääräraha hautaan siunaamiselle palkkakustannuksiin
3 000 € lisämääräraha muille kirkollisille toimituksille palkkakustannuksiin
5 000 € lisämääräraha rippikoulutyölle palkkakustannuksiin
Esitetään kirkkovaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvion investointiosasta poistetaan seuraavat
investoinnit:
12 000 € kappelin portaikon seinien ja katon kunnostus ei toteutunut
5 000 € kirkon ovien lukituksen uusiminen siirtyy vuodelle 2018
Muutosten vaikutuksesta talousarvion 2017 alijäämä lisääntyy 64 741 eurosta 90 366 euroon. Investointimääräraha vähenee 27 000 eurosta 10 000 euroon.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahojen siirtämisen vuoden 2017 talousarvion satunnaisista
kuluista kyseisten työmuotojen luonteensa mukaisiin kuluihin kirkkoneuvoston 5.10.2016 ja
11.10.2017 hyväksymien työmuotojen anomusten mukaisesti:
3 000 € jumalanpalvelustyölle
1 500 € muille seurakuntatilaisuuksille
1 000 € varhaisnuorisotyölle
2 125 € nuorisotyölle
1 000 € diakoniatyölle
20 000 € vähennetään satunnaisista kuluista
Kirkkovaltuusto hyväksyy seuraavat lisämäärärahat vuoden 2017 talousarvioon:
25 000 € lisämääräraha kiinteistötoimelle seurakuntakeskuksen peruskorjauksen väistötilojen kunnostukseen ja seurakuntakeskuksen/seurakuntakodin peruskorjauksen suunnitteluun
4 000 € lisämääräraha hautaan siunaamiselle palkkakustannuksiin
3 000 € lisämääräraha muille kirkollisille toimituksille palkkakustannuksiin
5 000 € lisämääräraha rippikoulutyölle palkkakustannuksiin
Kirkkovaltuusto hyväksyy, että vuoden 2017 talousarvion investointiosasta poistetaan seuraavat investoinnit:
12 000 € kappelin portaikon seinien ja katon kunnostus ei toteutunut
5 000 € kirkon ovien lukituksen uusiminen siirtyy vuodelle 2018
Muutosten vaikutuksesta talousarvion 2017 alijäämä lisääntyy 64 741 eurosta 90 366 euroon. Investointimääräraha vähenee 27 000 eurosta 10 000 euroon.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
On muutoksenhakuoikeus.

44 §
NAKKILAN SEURAKUNNAN JA NAKKILAN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2018-2020
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 22.11.2017
KN 22.11.2017 § 172
NAKKILAN SEURAKUNNAN JA NAKKILAN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTON
TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
2018-2020
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.
Seurakunnan vuoden 2018 talousarvion vuosikate on plussalla 177 114 €. Talousarvion ylijäämä on
236 €. Talousarvion tasapainottamiseen on käytetty säätiön varoja 70 000 €.
Talousarvio perustuu 1,75 % suuruiseen kirkollisveroon. Henkilöstökulut ovat hieman laskeneet osaaikaisten määrän lisääntyessä. Yksi lapsityöntekijä on lomautettuna kerhojen kesätauon ajan. Varhaisnuoriso- ja lapsityön puolella kaksi osa-aikaista työntekijää jää eläkkeelle, tilalle palkataan yksi

kokoaikainen viranhaltija. Toisen diakoniatyöntekijän palkkaukseen ei ole varattu määrärahaa.
Kirkollisverotulojen kasvuksi on arvioitu 1.1.2017 toteutettu veroprosentin noston aiheuttama lisäys.
Kirkollisverotulot ovat 1 189 000 €. Valtion korvauksen arvioidaan vuonna 2018 olevan 108 000 €.
Talousarvion toimintatuotot ovat 127 480 € (vähennystä vuoden 2017 talousarvioon 8 %) ja toimintakulut 1 117 866 € (vähennystä vuoden 2017 talousarvioon verrattuna 2,7 %).
Toimintakate eli toimintamenojen ja tulojen erotus pääluokittain on seuraava (suluissa muutos edellisvuoteen):

-

Pääluokka 1 eli yleishallinto
Pääluokka 2 eli seurakunnallinen toiminta
Pääluokka 4 eli hautaustoimi
Pääluokka 5 eli kiinteistötoimi

160 408 € (+
580 523 € (+
118 241 € (201 214 € (-

9 212 € + 6,0 %)
2 999 € + 0,5 %)
6 750 € + 5,4 %)
6 550 € - 9,0 %)

Tuulikki Koiviston Nakkilan seurakunnalle testamenttaamista varoista kirkkoneuvosto jakaa 20 000
€ vuodessa työmuotojen ehdottamiin käyttötarkoituksiin. Lahjoitus on kirjattu vuoden 2015 tuloksi.
Talousarvioon vuonna 2018 käytettäväksi tarkoitetut varat on kirjattu satunnaisiin kuluihin.
Investointiosaan on kirjattu seurakuntakeskuksen peruskorjaukseen 700 000 € ja kirkon ovien lukituksen uusimiseen 5 000 €.
Hautainhoitorahaston talousarvio on 8 550 € alijäämäinen. Alijäämään vaikuttaa sijoitusten tuoton
kirjaaminen vasta kun sijoitus puretaan. Vuonna 2018 ei ole tarkoitus purkaa hautainhoitorahaston
sijoituksia.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Hyväksytään Nakkilan seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020 ja lähetetään se edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvoston 22.11.2017 § 165 tekemän päätöksen mukaan keskeytetään seurakuntakeskuksen
peruskorjauksen suunnittelu ja otetaan seurakuntakoti mukaan suunnitteluun. Tämän johdosta poistetaan talousarvion investointiosasta seurakuntakeskuksen peruskorjaukseen varattu 700 000 € ja lisätään talousarvion investointiosaan seurakuntakeskuksen/seurakuntakodin peruskorjauksen suunnitteluun 50 000 €. Muilta osin talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Lähetettiin muutettu talousarvio kirkkovaltuuston käsittelyyn.

Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Hyväksytään Nakkilan seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2018 sekä
toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
On muutoksenhakuoikeus.

45 §
TILINTARKASTAJAN LÄHETTÄMÄT NAAPURISEURAKUNTIEN VERTAILUTIEDOT
KIRKKOVALTUUSTOLLE TIEDOKSI

Tilintarkastaja on toimittanut tiedoksemme tunnuslukuja ja tietoja tarkastamiensa seurakuntien tilinpäätöksistä vuosilta 2007 - 2016.
Kirkkoneuvosto on valmistellut asiaa 13.9.2017.
KN 13.9.2017 § 128 TILINTARKASTAJAN LÄHETTÄMÄT NAAPURISEURAKUNTIEN VERTAILUTIEDOT KIRKKONEUVOSTOLLE JA EDELLEEN KIRKKOVALTUUSTOLLE TIEDOKSI
Tilintarkastaja Vesa Keso on toimittanut tiedoksemme tunnuslukuja ja tietoja tarkastamiensa seurakuntien tilinpäätöksistä vuosilta 2007 - 2016.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Merkitään tietoon saatetuksi ja lähetetään edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto merkitsee vertailutiedot tietoon saatetuiksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 4.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

46 §
TOISEN NUORISOTYÖNTEKIJÄN VIRAN PERUSTAMINEN 1.6.2018 ALKAEN
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 22.11.2017
KN 22.11.2017 § 177
TOISEN NUORISOTYÖNTEKIJÄN VIRAN PERUSTAMINEN 1.6.2018 ALKAEN
Nuoriso-, varhaisnuoriso- ja lapsityössä on tällä hetkellä yksi nuorisotyöntekijä kokoaikaisena viranhaltijana ja kolme osa-aikaista työntekijää: Kasvatustyöntekijä, vastaava lastenohjaaja ja lastenohjaaja.. Kasvatustyöntekijä ja lastenohjaaja jäävät eläkkeelle vuonna 2018. Henkilöstöjärjestelyjä pohtinut työryhmä ehdottaa eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden sijaan palkattavaksi kokoaikaisen viranhaltijan. Tätä varten tulee perustaa yksi kokoaikainen virka nuorisotyöhön 1.6.2018 alkaen.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että Nakkilan seurakuntaan perustetaan 1.6.2018 alkaen toinen nuorisotyöntekijän virka.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto perustaa Nakkilan seurakuntaan 1.6.2018 alkaen toisen nuorisotyöntekijän
viran.

Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto perusti Nakkilan seurakuntaan 1.6.2018 alkaen toisen nuorisotyöntekijän
viran.
On muutoksenhakuoikeus.

47 §
TOISEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 22.11.2017
KN 22.11.2017 § 178
TOISEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN
Nakkilan seurakunnassa on kaksi diakoniatyöntekijän virkaa. Toista virkaa hoitaa määräaikainen
viranhaltija. Toinen virka jätettiin avoimeksi 1.8.2011 viranhaltijan erotessa seurakunnan palveluksesta. Avoinna oleva virka voitaisiin tarpeettomana lakkauttaa.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että Nakkilan seurakunnan toinen diakoniatyöntekijän virka lakkautetaan 31.12.2017.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto lakkauttaa Nakkilan seurakunnan toisen diakoniatyöntekijän viran
31.12.2017.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto lakkautti Nakkilan seurakunnan toisen diakoniatyöntekijän viran
31.12.2017.
On muutoksenhakuoikeus.

48 §
VARSINAISEN JÄSENEN VALINTA KIRKKONEUVOSTOON EDESMENNEEN KATRIINA
MATOMÄEN TILALLE JA VARAJÄSENEN NOUSEMINEN KIRKKOVALTUUSTON VARSINAISEKSI JÄSENEKSI
Kirkkoneuvosto on valmistellut asiaa 13.9.2017.
KN 13.9.2017 § 136
VARSINAISEN JÄSENEN VALINTA KIRKKONEUVOSTOON EDESMENNEEN KATRIINA MATOMÄEN TILALLE JA VARAJÄSENEN NOUSEMINEN KIRKKOVALTUUSTON VARSINAISEKSI
JÄSENEKSI
Kirkkoherran päätösehdotus:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee Katriina Matomäen tilalle
kirkkoneuvostoon varsinaisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017-2018 ja toteaa kirkkovaltuuston Keskustan ehdokaslistalla ensimmäisellä varasijalla olleen Soile Lasosen nousemisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvostoon varsinaisen jäsenen. Kirkkovaltuusto toteaa, että
kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi nousee Soile Lasonen.
On muutoksenhakuoikeus.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi Maria Riikosen ja hänen
henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Soile Lasosen. Kirkkovaltuusto totesi, että Soile Lasonen nousee varasijalta kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi.
On muutoksenhakuoikeus.

49 §
VARAJÄSENEN VALINTA KIRKKONEUVOSTOON EDESMENNEEN RAIMO KOSKISEN
TILALLE JA VARAJÄSENEN NOUSEMINEN KIRKKOVALTUUSTON VARSINAISEKSI
JÄSENEKSI
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 22.11.2017
KN 22.11.2017 § 180
VARAJÄSENEN VALINTA KIRKKONEUVOSTOON EDESMENNEEN RAIMO KOSKISEN TILALLE JA VARAJÄSENEN NOUSEMINEN KIRKKOVALTUUSTON VARSINAISEKSI JÄSENEKSI
Kirkkoherran päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee edesmenneen Raimo Koskisen tilalle kirkkoneuvostoon Unto Suomelle henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017-2018 ja toteaa kirkkovaltuuston sosiaalidemokraattien ehdokaslistalla ensimmäisellä varasijalla olleen Silja-Riitta Suonpään nousemisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varsinainen jäsen Unto Suomelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kirkkovaltuusto toteaa, että Raimo Koskisen tilalle kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi nousee Silja-Riitta Suonpää.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvostoon Unto Suomen henkilökohtaiseksi varajäseneksi

Vesa Kilkun. Kirkkovaltuusto totesi, että Silja-Riitta Suonpää nousee varasijalta kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi.
On muutoksenhakuoikeus.
50 §
NAKKILAN SEURAKUNNAN UUSI TALOUSSÄÄNTÖ
Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan on päivitetty Nakkilan seurakunnan taloussääntö. Kirkkovaltuusto hyväksyy taloussäännön.
Kirkkoneuvosto on valmistellut asiaa 13.9.2017.
KN 13.9.2017 § 127 NAKKILAN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ HYVÄKSYTTÄVÄKSI KIRKKOVALTUUSTOLLE
Kirkkolain 15 luvun 4 §:ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin
kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa,
kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa.
Nakkilan seurakunnan nykyinen taloussääntö on vuodelta 2011. Kirkkohallituksen virastokollegio on
hyväksynyt seurakuntien uuden taloussääntömallin. Uudessa mallissa on päivitetty kirkkolakiin ja
kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako.
Uudessa sääntömallissa on huomioitu muun muassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston hoito. Mallista on poistettu maininta seurakunnan rahan lainaamisesta toiselle
seurakunnalle. Malliin on lisätty maininta, että talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla. Erityiskatteisten rahastojen määritelmää on täsmennetty.
Asiaa on selostettu tarkemmin kirkkohallituksen yleiskirjeessä 2/2017.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Hyväksytään uusi taloussääntö ja lähetetään se edelleen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin

Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy Nakkilan seurakunnan taloussäännön.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
On muutoksenhakuoikeus.

51 §
SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN KESKEYTTÄMINEN
JA SEURAKUNTAKODIN OTTAMINEN MUKAAN KORJAUSSUUNNITTELUUN KIRKKOVALTUUSTON HYVÄKSYTTÄVÄKSI
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 13.12.2017 klo 17 alkavassa kokouksessa.

KN 13.12.2017
Kirkkovaltuusto hyväksyi 15.6.2016 Nakkilan seurakunnan strategian ”Kohti vuotta 2020”. Strategiaan sisältyi seurakuntakeskuksen myyminen, seurakuntakodin peruskorjaus ja toiminnan keskittäminen seurakuntakodille.
Seurakuntakeskuksen ajateltiin sopivan esimerkiksi vanhuspalvelujen käyttöön. Koska yksityinen
palveluyritys ryhtyi rakentamaan Nakkilaan kahta vanhuspalveluyksikköä, näytti siltä, että seurakuntakeskukselle on vaikea löytää ostajaa. Näytti myös siltä, että seurakuntakeskuksen peruskorjaus
olisi edullisempi vaihtoehto kuin seurakuntakodin. Kirkkoneuvoston 7.6.2017 tekemän päätöksen
mukaan ryhdyttiin valmistelemaan seurakuntakeskuksen peruskorjausta.
Kirkkovaltuustolle tiedotettiin 14.6.2017 seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmista ja suunnitelmista
ongelmien korjaamiseksi.
Kirkkoherranvirasto, taloustoimisto ja kirkkoherran työpiste on siirretty seurakuntakeskuksen asunto-osaan, jossa sisäilman laatu on parempi kuin seurakuntakeskuksen alakerrassa.
Vesa Heikkilä toimii suunnittelussa konsulttina. Vahanen Oy:ltä tilattiin seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelu.
Kirkkoneuvoston valitsema korjaustyöryhmä (Harri Tuominen, Urpo Parkkali, Heli Lukka, Lasse
Vappula, Soili Karilainen) kokoontui 16.11.2017. Kokouksessa oli mukana Vesa Heikkilä ja Vahanen Oy:n edustajat Esko Randell ja Kimmo Ollila.
Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella työryhmä päätti ehdottaa kirkkoneuvostolle seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelun keskeyttämistä toistaiseksi, sisäilma- ja kosteusteknisen
tutkimuksen teettämistä seurakuntakodilla ja seurakuntakodin ottamista mukaan korjauskustannusten selvittelyyn. Seurakuntakodin kunnostaminen toimintakeskukseksi keskittäisi seurakunnan toiminnan kirkonmäelle.
Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 22.11.2017, päätti keskeyttää seurakuntakeskuksen peruskorjauksen
suunnittelun ja pyytää tarjoukset seurakuntakodin sisäilma- ja kosteusteknisestä tutkimuksesta.
Vahanen Oy:ltä on tilattu arviolaskelma seurakuntakeskuksen peruskorjauksen kokonaiskustannuksista. Laskelma esitetään kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle kokouksessa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Ehdotetaan kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi:
1. Seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelun keskeyttäminen toistaiseksi
2. Kustannusten selvittäminen seurakuntakodin peruskorjauksesta ja mahdollisesta laajennuksesta
3. Suunnitteluun varataan riittävästi aikaa, vuosi 2018 ja mahdollisesti myös 2019.
Kirkkoneuvoston päätös:
Kirkkoneuvostolle esitettiin Vahanen Oy:n laatima arviolaskelma seurakuntakeskuksen peruskorjauksen LVI- ja rakennuspuolen kustannuksista. Laskelman verolliset korjauskustannukset olivat
782 812 €. Laskelmasta puuttui väliseinien uudelleen rakentamiskustannukset, jos väliseinät joudutaan purkamaan.
Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi:
1. Seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelun keskeyttäminen toistaiseksi
2. Kustannusten selvittäminen seurakuntakodin peruskorjauksesta ja mahdollisesta laajennuksesta
3. Suunnitteluun varataan riittävästi aikaa, vuosi 2018 ja mahdollisesti myös 2019.

Kirkkovaltuuston päätösehdotus:

Kirkkovaltuusto hyväksyy seuraavat toimenpiteet:
4. Seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnittelun keskeyttäminen toistaiseksi
5. Kustannusten selvittäminen seurakuntakodin peruskorjauksesta ja mahdollisesta laajennuksesta
6. Suunnitteluun varataan riittävästi aikaa, vuosi 2018 ja mahdollisesti myös 2019.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Arviolaskelma kustannuksista liite 5.
Muutoksenhakuoikeus on.

52 §
HORMISTON RUKOUSHUONEEN MYYNTI PURKUTALONA TIEDOKSI KIRKKOVALTUUSTOLLE
Hormiston rukoushuoneella sattuneen vesivahingon purkutöiden yhteydessä paljastui rukoushuoneen lattian huono kunto. Lattialaudat ja hirret ovat osin lahonneet ja niissä on runsaasti mikrobikasvustoa. Lattia on viimeksi avattu vuonna 1996 vesivahingon korjauksen
yhteydessä. Toiminnan jatkaminen rakennuksessa edellyttäisi mittavia korjauksia. Lattian
uusimisen ja wc-tilojen korjaamisen lisäksi katto odottaa uusimista. Toiminta rukoushuoneella on hyvin vähäistä.
Hormiston rukoushuone on rakennettu v. 1937 rukoushuoneyhdistyksen toimesta lahjoituksena saadulle vuokratontille Nakkilan vanhan kirkon hirsistä ja muista rakennustarpeista.
Koska Hormiston rukoushuone ei ole kirkkolain tarkoittama kirkollinen rakennus ja sijaitsee
vuokratontilla, päätöksen rakennuksen myymisestä tai purkamisesta tekee kirkkoneuvosto.
Päätöstä ei alisteta kirkkohallitukselle.
Kiinteistö-hautausmaavastuuryhmä piti kokouksen Hormiston rukoushuoneella 27.9.2017 ja
päätti esittää kirkkoneuvostolle rakennuksen myymistä purkutalona. Kirkkoneuvosto päätti
11.10.2017 käynnistää toimenpiteet rakennuksen myymiseksi purkutalona. Toimenpiteisiin
päätettiin ryhtyä kirkkovaltuuston kokouksen 13.12.2017 jälkeen.
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 9.8.2017 ja 11.10.2017.
KN 9.8.2017§ 116 MUUT ASIAT
Kirkkoneuvostolle tiedotettiin Hormiston rukoushuoneella 27.7.2017 havaitusta vesivahingosta. Vakuutusyhtiö korvaa vahingon, huomioon otetaan 31 % ikäpoisto, paitsi WC-istuimen osalta 80 %
sekä 1000 € omavastuu. Hormiston rukoushuone on poissa käytöstä korjaustyön ajan, arviolta 2 kk.
KN 11.10.2017 § 151 HORMISTON RUKOUSHUONEEN KORJAUS
Kirkkoneuvostolle tiedotettiin 9.8.2017 pidetyssä kokouksessa Hormiston rukoushuoneella sattuneesta vesivahingosta
WC-tilat purettiin ja lattia avattiin, jotta rakenteita päästiin kuivattamaan. Lattiaan tehdystä aukosta
päästiin tutkimaan alapohjan rakenteita laajemmin. Tässä yhteydessä paljastui lattiarakenteiden
heikko kunto. Lahovaurioita ja kasvustoa oli laudoissa ja hirsissä laajalti.
Hormiston rukoushuoneen käyttökulut vuonna 2016 olivat 2900 € ja tulot 300 €.

Hormiston rukoushuoneen käyttö vuonna 2016:
- lähetyspiiri joka toinen tiistai syyskuulta toukokuulle
- jumalanpalvelukset neljä kertaa vuodessa
- kaksi lähetyksen tapahtumaa kesällä
- Otsolan kansalaisopistolle vuokrattu kerran viikossa pidettävää tuolijumppaa varten
Kiinteistö-hautausmaavastuuryhmä piti kokouksen Hormiston rukoushuoneella 27.9.2017. Koska
rakennuksen käyttö jatkossa edellyttäisi mittavia korjauksia, joihin tässä taloudellisessa tilanteessa
ei ole järkevää ryhtyä, päätti vastuuryhmä yksimielisesti ehdottaa kirkkoneuvostolle rakennuksen
määräämistä käyttökieltoon ja toimenpiteiden käynnistämistä rakennuksen purkamiseksi tai myymiseksi.
Hormiston rukoushuone sijaitsee yksityiseltä maanomistajalta vuokratulla tontilla. Vuokrasopimus
on voimassa niin kauan kuin rakennus on seurakunnallisessa käytössä. Jos rakennus päätetään myydä, päätöksen tekee kirkkoneuvosto. Päätöstä ei alisteta kirkkohallitukselle, koska kyseessä ei ole
kiinteistön myynti, vaan tässä tapauksessa myynti rinnastetaan irtaimen omaisuuden luovutukseen.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Päätetään seuraavista toimenpiteistä:
1. Huolehditaan tiedotuksesta
2. Keskeytetään korjaustoimenpiteet Hormiston rukoushuoneella.
3. Päätetään, että rakennuksessa ei järjestetä mitään toimintaa.
4. Tiedotetaan asiasta kirkkovaltuustolle 13.12.2017 pidettävässä kokouksessa.
5. Käynnistetään kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen toimenpiteet rakennuksen myymiseksi
purkutalona.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin

Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Merkitään tietoon saatetuksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuuston tietoon saatettiin myös kirkkoneuvoston 13.12.2017 klo 17 alkaneessa kokouksessa tekemä päätös:
KN 13.12.2017 § 196
KYLÄTOIMIKUNNAN YHTEYDENOTTO HORMISTON RUKOUSHUONEEN TULEVAISUUDESTA
Kylätoimikunnalta on tullut sähköpostilla seuraava yhteydenotto:
Matomäen, Hormiston, Pyssykankaan ja Punapakan kyläläisiltä on tullut toive lähestyä seurakuntaa, että rukoushuoneen purkamispäätökselle kartoitettaisiin vielä muita vaihtoehtoja.
Samanlaisia yhteydenottoja on tullut myös muiden nakkilalaisten taholta. Haluamme täten
lähestyä Nakkilan seurakunnan kirkkoneuvostoa ja/tai kirkkovaltuustoa, että saataisiin vielä
lisäaikaa ennen rakennuksen lopullista purkamispäätöstä. Tavoitteena on selvittää kiinnostusta ja mahdollisuuksia sen kunnostamiseen, sekä kartoittaa löytyisikö sille enemmän käyttöä ja tarvetta tulevaisuudessa. Toivomme ystävällisesti, että näistä asioista voisimme vielä
neuvotella.,
Yhteyshenkilöinä ovat kylätoimikunnan puheenjohtaja Annikki Tommila, kylätoimikunnan
sihteeri Tuula Mäntylä ja kylätoimikunnan jäsen Hilkka Kotiranta. Asia on käsitelty kylätoimikunnan kokouksessa.
Kirkkoneuvosto päätti 11.10.2017, että Hormiston rukoushuone myydään purkutalona ja et-

tä toimenpiteet käynnistetään kirkkovaltuuston 13.12.2017 kokouksen jälkeen. Asia on kirkkovaltuuston kokouksen asialistalla tiedoksi annettavana asiana.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Koska rakennuksen myymisellä ei ole seurakunnan kannalta kiirettä, niin myönnetään lisäaikaa 30.9.2018 saakka.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Annetaan päätös kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Kirkkovaltuusto merkitsi asian tietoon saatetuksi.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
53 §
MUUT ASIAT
Kirkkovaltuuston päätös:
Kokoukselle ei esitetty muita asioita.

54 §
VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Puheenjohtaja ilmoittaa, että valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan ja että tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina 20.12.2017 – 22.1.2018
(nähtäville asettamispäivä + 30 päivää).
KV:n päätös:
Puheenjohtaja ilmoitti, että valitusosoitus liitetään pöytäkirjan sivuiksi 45 - 46. Tarkastettu
pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina 20.12.2017 –
22.1.2018.

55 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Luettiin yhdessä herran siunaus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

