NAKKILAN SEURAKUNTA
KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS
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PÖYTÄKIRJA N:O 1 / 2018

Kokousaika:

30.5.2018 klo 18.00 – 18.46.

Kokouspaikka:

Nakkilan seurakuntakeskus, luentosali

Läsnä jäsenet:

Bärlund Anne
Hintsala Aarne
Ilomäki Kirsi
Kuusisto Lilja
Lasonen Soile
Lukka Heli
Naski Mervi
Nyroos Marja
Parkkali Urpo
Riikonen Maria
Suonpää Silja-Riitta
Tuliniemi Eija
Tuominen Harri
Vepsäläinen Tuula

Läsnä varajäsenet:

Lankinen Satu
Dahlroos Tommi

Muut läsnäolleet:

Lasse Vappula, v.s. kirkkoherra
Karilainen Soili, sihteeri, talouspäällikkö

1§
KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Vs kirkkoherra Lasse Vappula piti alkuhartauden.

2§
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 17.5.2018.
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 16/19 jäsenestä. Varajäsenet merkittiin varsinaisiksi jäseniksi. Kokouskutsu liite 1.
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3§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan
kirkkoherranvirastossa maanantaina 4.6.2018 klo 9-17 tai tiistaina 5.6.2018 klo 9-12.
Kirkkovaltuusto päätti 27.5.2009 § 35 siirtyä käytäntöön, jonka mukaan pöytäkirjan tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Maria Riikonen ja Silja-Riitta Suonpää.
Kirkkovaltuuston päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maria Riikonen ja Silja-Riitta Suonpää.

4§
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.

5§
NAKKILAN SEURAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY KIRKKOVALTUUSTOLLE
Viranhaltijat ovat valmistelleet Nakkilan seurakunnan ja Nakkilan seurakunnan hautainhoitorahaston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2017. Kirkkoneuvosto on sen
omalta osaltaan käsitellyt kokouksessaan 21.3.2018 ja lähettänyt sen edelleen tilintarkastajille ja kirkkovaltuustolle.
KN 21.3.2018 48 §
NAKKILAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017
Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista
koskevista toimenpiteistä. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä (KJ 15:5,6).
Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan tilinpäätöksen laatimisesta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltaisen kirkkoneuvoston jäsenet sekä talouspäällikkö. Kirkkoneuvoston on
saatettava hyväksytty ja allekirjoitettu tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoineen tilintarkastajien tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä.
Tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden
hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilinpäätöksen tarkastamisesta vastuussa olevat tilintarkastajat toimivat tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajien on annettava kirkkovaltuus
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tolle kultakin tilikaudelta taloussäännössä määrätyssä ajassa kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus (KJ 15:7,8,9)
Vuoden 2017 talousarvion alijäämä oli 97 466 € (talousarvio 79 741 € + lisätalousar
vio 17 725 €). Talousarvion tasapainottamiseen saatiin säätiöltä avustusta 65 000 €. Tilinpäätös 2017 muodostui 2769,72 € ylijäämäiseksi.
Suunniteltua paremman tuloksen muodostumiseen vaikutti säätiöltä saadun avusuksen lisäksi se, että useilla työaloilla kustannukset jäivät suunniteltua pienemmiksi. Osa-aikaisen työn
määrä on lisääntynyt. Lomapalkkavarauksen muutos vaikutti henkilöstökuluihin vähentävästi. Kirkollisverotulojen määrä jäi arvioitua pienemmäksi. Tilikauden ylijäämä lisätään edellisten vuosien ylijäämiin. 31.12.2017 oli ylijäämiä jäljellä 476 038 €.
Kirkollisverotuloja kertyi 1 102 046 €. Määrä oli vain 1,2 % enemmän kuin vuonna 2016.
Veroprosentin noston arvioitiin lisäävän kirkollisverotuloja 4,7 %. Valtionrahoitusta saimme 110 191 €. Valtionrahoitusta maksetaan jäsenmäärän perusteella. Koko maassa kirkollisverotulot laskivat 0,4 %.
Kertomusvuoden toimintatuotot olivat 151 797 € ja toimintakulut 1 087 490 €. Toimintatuotot pysyivät melkein edellisvuoden suuruisina (kasvua 865 € eli 0,5 %, samoin toimintakulut (kasvua 1 421 eli 0,1 %).
Nettomenot pääluokittain:
Yleishallinto 139 939 €
Seurakunnallinen toiminta 521 505 €
Hautaustoimi 102 522 €
Kiinteistötoimi 236 727 €


Yleishallinnon kustannukset alittivat talousarvion 11 257 eurolla ja olivat 3 209 €
suuremmat kuin vuonna 2016.



Seurakunnallisen toiminnan kustannukset alittivat talousarvion 90 844 eurolla ja
olivat 9 295 € pienemmät kuin vuonna 2016.



Hautaustoimen kustannukset alittivat talousarvion 22 469 eurolla olivat 7 276 € suuremmat kuin vuonna 2016.



Kiinteistötoimen kustannukset alittivat talousarvion 9 437 eurolla ja olivat 70 364 €
suuremmat kuin vuonna 2016.

Tilinpäätöksen vuosikate on + 164 755 €. Osinkotuottoja kirjattiin 11 994 €. Korkokulut
olivat 13 372 €. Taseen loppusummat ovat 2 671 528 €.
Investointiosaan on kirjattu seurakuntakeskuksen sisäilmatutkimukseen 9 273 €.
Hautainhoitorahaston kirjanpito pidetään erillään seurakunnan kirjanpidosta, hautainhoitorahaston taseen loppusummat esitetään seurakunnan taseessa toimeksiantojen varoissa ja
toimeksiantojen pääomissa. Hautainhoitorahaston menot olivat 32 550 € ja tulot 28 971 €,
tilikauden tulos on 1 813 € ylijäämäinen. Taseen loppusummat ovat 248 005 €.

4 / 2018
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen ja hyväksyy tilinpäätöksen omalta osaltaan sekä lähettää sen edelleen tilintarkastajille ja kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Nakkilan seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 esitellään kirkkovaltuustolle.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

6§
TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2017
Nakkilan seurakunnan tilintarkastajat ovat suorittaneet 4.5.2018 tilien tarkastuksen ja antaneet siitä lausunnon. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 23.5.2018 käsitellyt tilintarkastuskertomuksen ja lähettänyt sen edelleen kirkkovaltuustolle.
KN 23.5.2018
TILINTARKASTUSKERTOMUS 2017 KIRKKONEUVOSTOLLE JA EDELLEEN KIRKKOVALTUUSTOLLE
Seurakunnan tilintarkastajat ovat suorittaneet 4.5.2018 seurakunnan tilien tarkastuksen
vuodelta 2017 ja antaneet siitä lausunnon.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 annetaan kirkkoneuvostolle ja
edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 esitellään kirkkovaltuustolle.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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7§
TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN SEKÄ TILI- JA
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2017
Tilintarkastuskertomuksessaan seurakunnan tilintarkastajat ovat ehdottaneet tili- ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 2017.
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2017 sekä myöntää tilintarkastajien ehdotuksen mukaisesti tili- ja vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja
taloutta hoitaneille tilivelvollisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 2017.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Muutoksenhakuoikeus valitusosoituksin.
8§
NAKKILAN SEURAKUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE 1.1.-28.2.2018 TIEDOKSI
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 21.4.2018.
KN 21.4.2018 § 64
NAKKILAN SEURAKUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE 1.1.-28.2.2018 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 31.1.2018 tilanne 21.3.2018 kokouksessa ja kirkkovaltuustolle on raportoitu 31.10.2017 tilanne 13.12.2017.
Ajalla 1.1. - 28.2.2018 kirkollisverotuloja kertyi Nakkilan seurakunnalle 6,5 % (13 813 €)
enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Kirkollisverotulojen on arvioitu talousarvion mukaan kasvavan 86 954 € (7,9 %). Koko maassa kirkollisverotulot kasvoivat 4,6 %.
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: Talousarvio on toteutunut suunnitellusti.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Merkitään seurakunnan taloudellinen tilanne ajalta 1 - 28.2.2018 kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston tietoon saatetuksi.
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Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Merkitään tietoon saatetuksi
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 2.
Ei muutoksenhakuoikeutta.

9§
NAKKILAN SEURAKUNNAN VARAINHOIDON RAPORTOINTI 31.3.2018
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 21.4.2018
KN 21.4.2018 §. 65§
NAKKILAN SEURAKUNNAN VARAINHOIDON RAPORTOINTI 31.3.2018 TILANTEEN
MUKAAN KIRKKONEUVOSTOLLE JA KIRKKOVALTUUSTOLLE TIEDOKSI
Nakkilan seurakunnan vuosille 2012-2017 tehdyn sijoitussuunnitelman mukaan sijoitussalkun tuottoa seurataan säännöllisesti. Talouspäällikkö raportoi sijoitustoiminnasta kirkkoneuvostolle joka kokouksessa ja kirkkovaltuustolle puolivuosittain. Kirkkoneuvostolle on raportoitu 28.2.2018 tilanteesta 21.3.2018 kokouksessa ja kirkkovaltuustolle on raportoitu
31.10.2017 tilanteesta 13.12.2017 pidetyssä kokouksessa.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Annetaan raportti varainhoidon tilanteesta 31.3.2018 kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Merkitään tietoon saatetuksi.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 3.
Ei muutoksenhakuoikeutta.
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10 §
VUODEN 2018 TALOUSARVIOMUUTOKSET
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 21.4.2018.
KN 21.4.2018 § 66
KIRKKOVALTUUSTON KÄSITELTÄVÄKSI VUODEN 2018 TALOUSARVIO- MÄÄRÄRAHAN SIIRTO, TESTAMENTTIVARAT
Kirkkoneuvosto päätti 13.1.2016 § 11, että Tuulikki Koiviston Nakkilan seurakunnalle testamenttaamasta 175 200 euron suuruisesta lahjoituksesta käytetään vuosittain 20 000 €.
Koko lahjoitus on kirjattu vuoden 2015 kirjanpitoon. Vuoden 2018 talousarviossa 20 000 €
on kirjattu talousarvio-osan satunnaisiin kuluihin.
Määrärahojen siirrosta tehtäväalueiden välillä päättää kirkkovaltuusto.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Anotaan kirkkovaltuustolta määrärahojen siirtämistä vuoden 2018 talousarvion satunnaisista kuluista kyseisten työmuotojen luonteensa mukaisiin kuluihin kirkkoneuvoston 21.3.2018
hyväksymien työmuotojen anomusten mukaisesti yhteensä 5 180 €:
300 € nuorisotyön opetus- ja askartelutarvikkeisiin
700 € nuorisotyön kuljetuspalveluihin muille kuin omalle henkilöstölle
1 250 € rippikoulutyön opetus- ja askartelutarvikkeisiin
930 € varhaisnuorisotyön muiden koneiden ja laitteiden hankintaan
500 € diakoniatyölle lahjakirjojen hankintaan
1 500 € muiden seurakuntatilaisuuksien, rippikoulutyön ja nuorisotyön työalueille muiden
koneiden ja laitteiden hankintaan
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahojen siirtämisen vuoden 2018 talousarvion satunnaisista
kuluista kyseisten työmuotojen luonteensa mukaisiin kuluihin kirkkoneuvoston päätöksen
mukaisesti. Päätöksellä ei ole vaikutusta talousarvion tulokseen.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Muutoksenhakuoikeus valitusosoituksin.
11 §
TOIMINTASUUNNITELMA- JA TALOUSARVIOKEHYKSET VUODELLE 2019 JA SUUNNITELMAVUOSILLE 2020-2021
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 21.4.2018.
KN 21.4.2018 § 68
TOIMINTASUUNNITELMA- JA TALOUSARVIOKEHYKSET VUODELLE 2019 JA
SUUNNITELMAVUOSILLE 2020-2021 KIRKKOVALTUUSTOLLE KÄSITELTÄVIKSI
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Aiemman valmistelun pohjalta on laadittu toimintasuunnitelma- ja talousarviokehyspohja
kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja edelleen lähetettäväksi kirkkovaltuuston käsittelyyn. Pohja pitää sisällään toiminnan ja talouden päälinjat vuodelle 2019.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Kirkkoneuvosto lähettää tarkennetut vuoden 2019 talousarviokehykset edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy toimintasuunnitelma- ja talousarviokehykset vuodelle 2019 ja
suunnitelmavuosille 2020-2021
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 4.
Muutoksenhakuoikeus valitusosoituksin.

12 §
VUODEN 2019 KIRKOLLISVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 21.4.2018.
KN 21.4.2018 § 69
EHDOTUS KIRKKOVALTUUSTOLLE VUODEN 2019 KIRKOLLISVEROPROSENTIN
MÄÄRÄSTÄ
Seurakuntien on ilmoitettava seuraavan vuoden kirkollisveroprosentti verottajalle marraskuun 17 päivään mennessä. Kirkkovaltuusto päättää kirkollisveroprosentin määrän.
Puskurivarastoksi kerättyjä ylijäämiä oli 31.12.2017 jäljellä 476 038 €. Kuluvan vuoden
2018 talousarvio on 236 € ylijäämäinen. Talousarvion tasapainottamiseen on käytetty säätiön varoja 70 000 €.
Lähitulevaisuudessa ei todennäköisesti tapahdu muutoksia seurakuntarakenteissa. Soteuudistuksen vaikutuksia seurakunnille ei vielä osata ennustaa.
Talouden tervehdyttämiskeinoina suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstön määrään liittyviä ratkaisuja.
Merimaan leirikeskuksen myyntiä jatketaan. Kaavamuutos mahdollistaa alueen jakamisen
kolmeen osaan. Kaavamuutos valmistunee kesän 2018 aikana.
Henkilöstön määrään ei ole suunniteltu muutosta. Eläkkeelle siirtyvän talouspäällikön töiden jatkajaksi haetaan uusi viranhaltija.
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Veroprosentti nostettiin 1,6 prosentista 1,75 prosenttiin vuoden 2017 alusta.
Talouspäällikön päätösehdotus:
Esitetään kirkkovaltuustolle kirkollisveroprosentin säilyttämistä nykyisenä 1,75 prosenttina.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Vahvistetaan vuoden 2019 kirkollisveroprosentiksi 1,75.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Muutoksenhakuoikeus valitusosoituksin.

13 §
SOPIMUS SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMIALUEEN SEURAKUNTIEN
SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISTOIMINNASTA
Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 22.11.2017 ja 14.2.2018.
KN 14.2.2018 § 32
SOPIMUS SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMIALUEEN SEURAKUNTIEN
SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISTOIMINNASTA
Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueen seurakunnat antoivat 26.9.2017 työryhmälle tehtävän laatia esitys seurakunnille sairaalasielunhoidon yhteistoiminnan kustannustenjaosta
Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueella. Työryhmä lähetti esityksen seurakunnille.
Kaikki Satakunnan seurakunnat ovat joko hyväksyneet tai esittäneet kirkkovaltuustolle sopimuksen hyväksymistä.
Nakkilan kirkkoneuvosto hyväksyi sairaalasielunhoidon järjestämisen 22.11.2017.
Uuden sairaalasielunhoidon yhteistoimintasopimuksen on katsottu astuneen voimaan
1.1.2018 alkaen. Työryhmä on laatinut sopimuksen Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidon sisällöstä. Kirkkovaltuuston tulee hyväksyä sopimus viimeistään 31.5.2018.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Esitetään kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy sopimuksen Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidon yhteistoiminnasta.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
KN 22.11.2017 § 176
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SAIRAALASIELUNHOIDON YHTEISTOIMINNALLINEN JÄRJESTÄMINEN SATAKUNNAN SEURAKUNTIEN ALUEELLA 1.1.2018 ALKAEN
Satakunnan seurakuntien johto kokoontui Poriin 26.9.2017 keskustelemaan sairaalasielunhoidon sopimuksesta. Järkevämmäksi nähtiin edetä niin, että sovitaan ensin sairaalasielunhoidon järjestämisestä Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. Kun soteen liittyvät asiat
tarkentuvat, voidaan sopimuksen sisältöä laajentaa tarvittavilta osin. Työryhmä jatkaa kokoontumisia.
Virkajärjestelyt Harjavallan ja Porin yhteisellä sairaalapapilla ovat katkolla vuoden vaihteessa. Sairaalasielunhoidon työryhmä ehdottaa sopijaseurakunnille, että Satakunnan seurakunnat rahoittavat yhteistoiminnallisesti 2,25 virkaa (Rauma 0,25 / Pori 2,0). Harjavallasta lakkautetaan sairaalapapin virka. Viranhaltija otetaan vanhana viranhaltijana Porin
ev.lut.seurakuntayhtymän avoimeen sairaalapapin virkaan. Porin seurakuntayhtymä ottaa
vastatakseen sairaalasielunhoidosta Harjavallan sairaalassa. Nakkilan seurakunnan osuus
kustannuksista olisi alustavan arvion mukaan 3508,06 € vuodessa. Sopimusta esitetään alkavaksi 1.1.2018.
Kirkkoherran päätösehdotus:
Hyväksytään sairaalasielunhoidon järjestäminen ehdotetussa muodossa.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Arvio kustannusten jakamisesta liite 8.
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy sopimuksen Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidon yhteistoiminnasta.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin. Liite 5.
Muutoksenhakuoikeus valitusosoituksin.

14 §
SIJOITUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN
Sijoitussuunnitelma on tarkistettava vähintään viiden vuoden välein sijoitustoiminnan tavoitteita vastaavaksi. Voimassaoleva sijoitussuunnitelma on vuodelta 2013. Kirkkovaltuusto hyväksyy sijoitussuunnitelman. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa 21.4.2018.
KN 21.4.2018 § 73
SIJOITUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE
Talousvastuuryhmä käsittelee 19.4.2018 vuosille 2018-2022 laaditun Nakkilan seurakunnan sijoitussuunnitelman. Sijoitussuunnitelma jaetaan kirkkoneuvostolle kokouksessa. Sijoituspäätökset sijoitusomaisuuden osalta tekee edelleen talouspäällikkö. Kirkkoneuvosto valvoo sijoitussuunnitelman toteutumista. Sijoitussuunnitelma tarkistetaan vähintään viiden
vuoden välein sijoitustoiminnan tavoitteita vastaavaksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy sijoitussuunnitelman.
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Talouspäällikön päätösehdotus:
Hyväksytään sijoitussuunnitelma 2018-2022 ja lähetetään se edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto hyväksyy sijoitussuunnitelman vuosille 2018-2022.
Kirkkovaltuuston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Muutoksenhakuoikeus valitusosoituksin. Liite 6.
§ 15 aikana klo 18.38 – 18.41 kokous keskeytettiin neuvottelutauon pitämiseksi
15 §
VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA SEKÄ PUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN
Seurakuntavaalit pidetään 18.11.2018. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan jäsenet ja
varajäsenet sekä nimeää vaalilautakunnan jäsenten joukosta puheenjohtajan.
Kirkkoneuvosto on valmistellut asiaa 21.4.2018.
KN 21.4.2018 § 74
VAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA SEKÄ PUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN
Kirkolliskokous hyväksyi vaalisäännöksiä koskevat kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen
muutokset hallintovaliokunnan mietinnön mukaisina marraskuussa 2017. Kirkon vaalijärjestyksen muutos tulee voimaan samanaikaisesti kirkkolain muutoksen kanssa.
Uusien säännösten mukaan seurakuntavaalit pidetään vuonna 2018 marraskuun 3. sunnuntaina, eli 18.11. Ennakkoäänestys järjestetään tiistaista lauantaihin 6.-10.11.2018 klo 9-18
välisenä aikana. Kirkkoherranvirasto ei ole enää pakollinen ennakkoäänestyspaikka vaan
vaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikat.
Vaalilautakunnan jäsenen, vaalitoimitsijan ja –avustajan kelpoisuussäännökset tiukentuvat,
sillä seurakuntavaaleissa ehdokkaana oleva ja hänen läheisensä eivät enää voi toimia näissä tehtävissä. Kirkkoherraa koskevat samat esteellisyyssäännökset ja tämän vuoksi hän ei
enää välttämättä ole vaalilautakunnan jäsen, vaikka se on suositeltavaa.
Vaalilautakunnan asettaminen
Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta.
Vaalilautakunnan asettaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto. Vaalilautakunta tulee
asettaa viimeistään 31.5.2018.
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Vaaleja varten kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee vaalilautakunnan jäsenet ja
varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan.
Vaalilautakuntaan kuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jonka mukaan he tulevat jäsenten sijaan. (KL 23:19) Varajäsenet eivät siis ole henkilökohtaisia. Koska myös puheenjohtaja on vaalilautakunnan jäsen, tulee varajäseniä olla vähintään viisi.
Puheenjohtajaksi nimetään joku jäsenistä.
Vaalilautakuntaan kannattaa valita enemmän jäseniä kuin laissa edellytetään ja riittävästi
varajäseniä, jotta vaalikelpoisuuden menetys tai muut yllättävät tilanteet eivät vaikuta lautakunnan päätösvaltaisuuteen. Vaalilautakunnan jäsenten lukumäärää arvioitaessa on hyvä
ottaa huomioon mahdollinen jakautuminen äänestysalueisiin sekä kokemukset aikaisempien
vaalien toimittamisesta. Esimerkiksi ennakkoäänien laskemista varten voi olla käytännössä
tarpeen valita useampia varajäseniä kuin, mitä varsinaisten jäsenten lukumäärä on.
KL 23:2, 1 säätää vaalikelpoisuudesta. Kirkkoherra voidaan valita vaalilautakunnan jäseneksi jos on seurakunnan jäsen. Mutta jos asuu muualla eikä siis ole virkaseurakuntansa jäsen, ei voida valita vaalilautakuntaan. Kirkkoherra voidaan kuitenkin kutsua asiantuntijaksi
vaalilautakuntaan, jolloin hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa
päätöksentekoon.
Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa
tai vanhempansa ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa sekä ehdokkaan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. Vaalilautakuntaan kannattaa siten valita enemmän
jäseniä kuin laissa edellytetään sekä riittävästi varajäseniä. Tällöin esimerkiksi tilanteessa,
jossa vaalilautakunnan jäsen menettää kelpoisuutensa tehtävään, vaalilautakunnan kokoonpano on edelleen lain mukainen tai hänen tilalleen vaalilautakuntaan voidaan nostaa aiemmin nimetty varajäsen.
Lisäksi kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin, jolloin vaalilautakunta jakautuu jaostoihin. Jaosto on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella.
Varsinaisena vaalipäivänä jokaisessa seurakunnassa on yksi tai useampi äänestyspaikka,
jonka tulee olla avoinna klo 11–20 välisen ajan. Kiertäviä äänestyspaikkoja ei siis tule järjestää. Jos seurakunnan alue on laaja ja tarvitaan useampi äänestyspaikka varsinaisena
vaalipäivänä, tulee seurakunta jakaa äänestysalueisiin. Tällöin myös seurakunnan äänioikeutetuista jäsenistä tehtävät luettelot, eli äänioikeutettujen luettelot, tehdään äänestysalueittain. Jos seurakunnassa ei ole käytössä äänestysalueita, muodostetaan yksi yhtenäinen
äänioikeutettujen luettelo. Seurakunnissa, joita koskee seurakuntajaotuksen muutos
1.1.2019 alkaen, voidaan äänestysalueisiin jakautuminen tehdä vain noudattamalla nyt voimassa olevia seurakuntarajoja.
Äänestysalueisiin jakautuminen ja seurakunnan yhteyshenkilö tulee ilmoittaa kirkkohallitukseen Satu Kettuselle sähköpostitse (satu.kettunen(at)evl.fi) huhtikuun loppuun mennessä.
Äänestysalueisiin jako toteutetaan muodostamalla Kirjuriin digitoidut äänestysalueet. Seurakunnan, joka haluaa toteuttaa äänestyksen äänestysalueittain, tulee piirtää alueiden rajat
Kirjuriin 31.5.2018 mennessä.
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Äänestysalueiden nimien tulisi olla mahdollisimman lyhyitä ja ne kirjataan järjestelmään
mahdollisuuksien mukaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Nimeämisestä annetaan tarkemmat ohjeet Kirjurissa. Mikäli seurakunta ei ole jakautunut äänestysalueisiin, seurakunnassa voi varsinaisena vaalipäivänä olla vain yksi äänestyspaikka.
Päätös äänestysalueisiin jakautumisesta on tehtävä ennen kuin vaalilautakunta asetetaan,
jotta vaalilautakuntaan ja äänestysalueen vaalien toimittamisesta vastuussa oleviin jaostoihin osataan valita tarpeellinen määrä jäseniä.
Vaalit toimitetaan siten, että äänestäjä äänestää valkoisella äänestyslipulla kirkkovaltuuston/yhteisen kirkkovaltuuston ehdokasta ja oranssilla äänestyslipulla seurakuntaneuvoston
ehdokasta. Seurakuntayhtymään kuuluvat ääni-oikeutetut voivat äänestää ennakkoon myös
yhtymään kuulumattomissa seurakunnissa.
Vaaleja varten tullaan seurakunnissa perustamaan valitsijayhdistyksiä ehdokkaiden nimeämistä varten. Valitsijayhdistys perustetaan valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjalla, johon liitetään ehdokkaan suostumus ja vakuutus –lomake ja asiamiehen vakuutus –lomake.
Äänestysalueisiin jakautuneiden seurakuntien tulee kirkon vaalijärjestyksen mukaan lähettää seurakuntansa äänioikeutetuille jäsenille ilmoituskortti viimeistään 30 päivää ennen
vaalipäivää. Ilmoituskortti on osa Kirkon viestinnän koordinoimaa Vaalikirjettä, jonka seurakunnat voivat myöhemmin tilata info.seurakuntavaalit.fi-sivuilta. Kirjeeseen sisältyy ilmoituskortin lisäksi kirkkoherran tervehdys ja ehdokaslistat. Kirkkohallitus on parhaillaan
kilpailuttamassa Vaalikirjeen tulostuspalvelua ja tiedottaa myöhemmin tilaamisen aikataulusta. Mikäli äänestysalueisiin jakautuva seurakunta ei tilaa Vaalikirjettä äänioikeutetuilleen, sen tulee itse järjestää ilmoituskortin painattaminen ja postitus.
Kirkon viestintä toimittaa vaaleja varten sähköistä Vaaliviesti-uutiskirjettä, jonka voi tilata
info.seurakuntavaalit.fi-sivuilta. Myös jo lähetetyt uutiskirjeet ovat siellä luettavissa.
nfo.seurakuntavaalit.fi–sivuilta on myöhemmin saatavissa kaikki aiemmin Sakastissa olleet
vaalien tiedot ja aineistot.
Viime kevään kunnallisvaaleissa eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta tehtiin yllätystarkastuksia äänestyspaikkoihin. Tarkastusten jälkeen eduskunnan oikeusasiamies kiinnitti
kannanotossaan huomiota äänestyspaikkojen esteettömyyteen, saavutettavuuteen ja vaalisalaisuuden turvaamiseen. Pyörätuolia käyttäville äänestäjille ei ollut kaikissa äänestyspaikoissa omaa esteetöntä äänestyskoppia, jolloin he joutuivat suorittamaan äänestämisen
syliin asetettavan kirjoitusalustan avulla. Tällainen järjestely ei eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan turvaa vaalisalaisuuden toteutumista, sillä kirjoitusalustan näkösuojakaan ei
takaa, etteivät muut paikallaolijat voisi nähdä äänestyslippuun tehtävää merkintää.
Seurakuntavaaleissa ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän järjestelyissä tulisi
kiinnittää huomiota seuraaviin eduskunnan oikeusasiamiehen esille nostamiin asioihin:

käytössä esteetön äänestyskoppi. Esteetön äänestyskoppi on leveä ja sen kirjoitustaso sekä
seinälle kiinnitetyt ehdokaslistat ovat riittävän matalalla pyörätuolia tai muita apuvälineitä
käyttäville äänestäjille. Äänestyskopissa on mahdollisuuksien mukaan käytössä suurennuslasi ja lisävalo.

osalta voi tarkastella mm. luiskien helppokulkuisuutta, kynnysten korkeutta, ovien avatta
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vuutta ja invapaikoitusmahdollisuutta. Äänestyspaikan tilat eivät saisi olla liian pienet tai
ahtaat apu-välineillä liikkumiseen.

samasta rakennuksesta löytyy inva-wc.
Kirkkoherran päätösehdotus:
1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vaalilautakunnan jäsenet ja
varajäsenet. Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle myös, että se valitsee kirkkoherran asiantuntijaksi vaalilautakuntaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella.
2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää vaalilautakunnan jäsenten
joukosta puheenjohtajan.
Kirkkoneuvoston päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Kirkkoneuvosto ehdottaa
kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoherran asiantuntijaksi vaalilautakuntaan puhe- ja
läsnäolo-oikeudella. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan jäsenten joukosta puheenjohtajan.
Kirkkovaltuuston päätös:
Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan varsinaiset jäsenet:
Ilmo Myllymaa
Aarne Räikkönen
Heli Lukka
Vesa Kilkku
Tommi Dahlroos
Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan varajäsenet (kutsumisjärjestyksessä):
Paula Rantala
Sirpa Tarmo
Lilja Kuusisto
Ari Lukka
Jonna Heikkilä
Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoherran asiantuntijaksi vaalilautakuntaan puhe- ja läsnäolooikeudella.
Kirkkovaltuusto nimesi Ilmo Myllymaan vaalilautakunnan puheenjohtajaksi
Muutoksenhakuoikeus valitusosoituksin.

16 §
MUUT ASIAT

15 / 2018

Kirkkovaltuuston päätös:
Annettiin tiedoksi seurakuntakodin/seurakuntakeskuksen peruskorjaussuunnittelun tilanne.
Annettiin tiedoksi Merimaan kaavoitus- ja myyntitilanne
Annettiin tiedoksi Hormiston rukoushuoneen myyntitilanne.

17 §
VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN
Kirkkovaltuuston päätösehdotus:
Puheenjohtaja ilmoittaa, että valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan ja että tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä
kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina 6.6. – 6.7.2018 (nähtäville asettamispäivä +
30 päivää).
KV:n päätös:
Puheenjohtaja ilmoitti, että valitusosoitus liitetään pöytäkirjan sivuiksi 16 -17. Tarkastettu
pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina 6.6. – 6.7.2018.

18 §
KOKOUKSEN PÄÄTÖS
Luettiin yhdessä herran siunaus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.46.

