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Aika

Keskiviikko 16.6.2021 klo 18.00 – 18.33

Paikka

Seurakuntakoti, sali
Kirkkokatu 4
29250 Nakkila

Osallistujat
Tuominen Harri
Ahola Kelpo
Anttila Riitta
Hautojärvi Minna
Heinänen Pentti
Ilomäki Kirsi
Ketola Markus
Lasonen Soile
Nummelin Arja
Nyroos Marja
Parkkali Urpo
Stenroos Jouko
Suonpää Silja-Riitta
Tuliniemi Eija
Vainio Heidi-Maria
Vepsäläinen Tuula

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen (Anne Bärlund)
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut
osallistujat
Järviö Markku
Rantala Kirsi

Poissa

kirkkoherra
talouspäällikkö, sihteeri

Bärlund Anne
Lehmuskallio-Loula Maria
Nurminen Petri

jäsen
jäsen
jäsen

Allekirjoitukset

Harri Tuominen
puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kirsi Rantala
sihteeri

_____

_____
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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten
mukaiseksi.
Nakkilassa 17.6.2021

Urpo Parkkali

Jouko Stenroos

Pöytäkirjan
nähtävilläolo
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on Nakkilan seurakunnan
kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 21.6. – 21.7.2021.

Maiju Wallenius
ilmoitustaulun hoitaja

Käsiteltävät asiat
Asia

Liitteet

Sivu

28
29
30
31
32

1–2

3
3
4
4
5

33
34
35
36

3
4
5
6

7
8
9
11

37
38
39
40
41
42
43
44

7–8

14
20
21
25
26
26
26
26

9
10

11

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kokouksen avaus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajat
Työjärjestyksen hyväksyminen
Nakkilan seurakunnan liittyminen Porin
aluekeskusrekisteriin 1.1.2022
Varainhoidon raportti 31.3.2021
Talousarvion toteutuminen 31.3.2021
Talousarvion 2021 muutos I
Nakkilan seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätös
2020
Nakkilan seurakunnan tilinpäätös 2020
Vaalikelpoisuuden menettäminen
Merimaa -nimisen tilan RNo 14:34 myynti
Kokousaikataulu syksy 2021
Muut asiat
Ilmoitusasiat
Valitusosoitus
Kokouksen päätös
_____

_____
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28 §
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra Markku Järviö piti
alkuhartauden.

29 §
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 lähetetty jäsenille 3.6.2021.
Kutsu asialuetteloineen pidetään nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla
7.6.2021 lukien.
KL 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
Päätösvaltaisuuden toteamiseksi suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään
ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenten paikallaolo.
Sen jälkeen, kun valtuusto hyväksynyt esteen, varajäsen ryhtyy toimimaan
estyneen tilalla.
Estyneitä olivat Anne Bärlund, Maria Lehmuskallio-Loula ja Petri Nurminen.
Hyväksyttiin ilmoitetut esteet ja todettiin, että Anne Bärlundin tilalle on
kutsuttu Soile Lasonen. Petri Nurmisen tilalle ei ole varajäsentä.

Esitys

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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30 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi
pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.
Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti.
Pöytäkirjan tarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä.
Seuraavana vuorossa ovat Urpo Parkkali ja Jouko Stenroos.
Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan kirkkoherranvirastossa 17.6.2021.

Esitys

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Urpo Parkkali ja Jouko Stenroos.

Päätös

Hyväksyttiin.

31 §
Työjärjestyksen hyväksyminen
Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 9 §:n mukaan asiat otetaan esityslistalle
puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin
päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Esitys

Hyväksytään kirkkovaltuuston jäsenille lähetetty esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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32 §
Nakkilan seurakunnan liittyminen Porin aluekeskusrekisteriin 1.1.2022
KN 14.4.2021 § 63
Kirkkohallitus ilmoitti vuonna 2015 kirkonkirjojen pitämisen toteuttamisesta
tulevaisuudessa aluekeskusrekistereissä. Vuoden 2018 lopulla kirkkohallitus
linjasi aikatauluksi, että kirkonkirjojenpidon tehtävät ja väestökirjanpitoon
liittyvät toiminnot on keskitetty aluekeskusrekistereiden tehtäviksi vuoden 2022
alusta ja että KirDi (digitoitujen kirkonkirja-aineistojen sähköinen muoto) on
otettava käyttöön vuosien 2020–2021 aikana. Jokaisen seurakunnan on
kuuluttava aluekeskusrekisteriin vuoden 2022 alusta.
Aluerekisterit muodostuvat seurakuntien sopimuksilla ja seurakunnassa
asiasta päättää kirkkovaltuusto. Yksittäinen seurakunta ei voi enää 1.1.2022
tehdä virkatodistuksia ja hoitaa väestökirjanpitoa. Satakunnan seurakunnat
ovat käyneet neuvotteluja yhteisen aluerekisterin perustamisesta Poriin. Asiaa
on valmistellut työryhmä, jossa edustajina ovat olleet lääninrovasti, kirkkoherra
Heimo Hietanen Pori, lääninrovasti, kirkkoherra Hannu Tomperi, Kokemäki,
kirkkoherra Asko Riihimäki, Eurajoki, talousjohtaja Keijo Haavisto,
Kankaanpää, kirkkoherra Henry Liivola, Rauma, keskusrekisterin johtaja Jari
Suvila, Pori, rekisterinhoitaja Leena Pekola, Pori, keskusrekisterin
toimistosihteeri Niina Tynkky, Pori ja keskusrekisterin toimistosihteeri Niina
Roiha, Pori. Työryhmä on valmistellut aluerekisterisopimuksen liitteineen.
Kaikki Satakunnan seurakunnat ovat jo aikaisemmin hyväksyneet
aluekeskusrekisterityöryhmän esittämän aiesopimuksen 27.1. – 25.5.2020.
Alueen keskusrekisterin isäntäkuntana toimii Porin ev.lut. seurakuntayhtymä.
Toimipisteet ovat tällä hetkellä Porissa ja Raumalla.
Porin aluekeskusrekisteri aloitti toimintansa 1.1.2021. Vuoden 2021 alussa
aluekeskusrekisteriin liittyivät Rauman, Kankaanpään, Karvian, Siikaisten ja
Uudenkaupungin seurakunnat sekä Porin seurakuntayhtymän muodostavat
seurakunnat. 1.5.2021 Porin aluekeskusrekisteriin liittyvät Eurajoen,
Kokemäen, Huittisten, Loimaan ja Pöytyän seurakunnat. Muut seurakunnat
tulevat vaiheittain mukaan 1.1.2022 mennessä.
Esityslistan liitteenä sopimus liitteineen. Liite 1.
• Aluekeskusrekisterin ja asiakasseurakuntien tehtäväluettelo
• Kustannustenjakolaskelma
• Palvelulupaus aluekeskusrekisterin asiakkaalle
• Palvelulupaus asiakasseurakunnille

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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Liitteenä myös. Liite 2.
• Aluekeskusrekisterin johtosääntö
• Aluekeskusrekisterin johtajan johtosääntö
• Kirkkohallituksen lausunto Porin aluekeskusrekisterin perustamisesta
• Porin aluekeskusrekisterin perustamisaikataulu 22.12.2020 tilanteen
mukaan
Kirkkoherran päätösesitys
1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Porin
aluerekisterikeskuksen perustamissopimuksen liitteineen
2) Nakkilan seurakunta liittyy Porin aluerekisterikeskukseen 1.1.2022
3) Kirkkovaltuuston päätös lähetetään tiedoksi Porin ev.lut.
seurakuntayhtymälle, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille sekä
Kirkkohallitukselle.
Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Lapsivaikutusten arviointi
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liitteet 1 ja 2

Esitys KN
1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Porin
aluerekisterikeskuksen perustamissopimuksen liitteineen
2) Nakkilan seurakunta liittyy Porin aluerekisterikeskukseen 1.1.2022
3) Kirkkovaltuuston päätös lähetetään tiedoksi Porin ev.lut.
seurakuntayhtymälle, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille sekä
Kirkkohallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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33 §
Varainhoidon raportti 31.3.2021

KN 19.5.2021 § 78
Nakkilan seurakunnan vuosille 2018-2022 tehdyn sijoitussuunnitelman mukaan
sijoitussalkun tuottoa seurataan säännöllisesti. Talouspäällikkö raportoi
sijoitustoiminnasta kirkkoneuvostolle joka kokouksessa ja kirkkovaltuustolle
puolivuosittain.
Tilanteesta 28.2.2021 on raportoitu kirkkoneuvostolle 24.3.2021 ja tilanteesta
31.12.2020 kirkkovaltuustolle 23.2.2021.
Varainhoidonraportti on liitteenä. Liite 1.

Talouspäällikön päätösesitys
Seurakunnan varainhoidon tilanne 31.3.2021 merkitään tiedoksi ja annetaan
tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Liite 3

Esitys KN
Seurakunnan varainhoidon tilanne 31.3.2021 annetaan tiedoksi
kirkkovaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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34 §
Talousarvion toteutuminen 31.3.2021

KN 19.5.2021 § 79
Talousarvion toteutumisvertailut toimitetaan työmuodoista vastaaville
viranhaltijoille kerran kuukaudessa, kirkkoneuvostolle viisi kertaa vuodessa ja
kirkkovaltuustolle kaksi kertaa vuodessa.
Tilanteesta 31.12.2020 on raportoitu kirkkoneuvostolle 3.2.2021 ja
kirkkovaltuustolle 23.2.2021.

Käyttötalousosan ja tuloslaskelmaosan talousarvioiden toteutuminen 31.3.2021
ovat liitteenä. Liite 2.

Talouspäällikön päätösesitys
Talousarvion toteutuminen 31.3.2021 merkitään tiedoksi ja annetaan tiedoksi
kirkkovaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta.

Liite 4

Esitys KN
Talousarvion toteutuminen 31.3.2021 annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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35 §
Talousarvion 2021 muutos I

KN 19.5.2021 § 80
Talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutumiseen
myönnetyt määrärahat sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakunnan
hallintoelimiä ja henkilöstöä.
Käyttötalousosan pääluokkien 1 Hallinto, 2 Seurakunnallinen toiminta,
4 Hautatoimi ja 5 Kiinteistötoimi sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on
pääluokkataso ulkoiset menot/netto (toimintakate).
Käyttötalousosassa toimintayksiköstä vastaava työntekijä/toimintayksikkö
vastaa kirkkoneuvostolle tehtäväalueensa määrärahoista pääluokissa 1 ja 2
sekä pääluokkatasolla pääluokissa 4 ja 5.
Kirkkoneuvosto voi myöntää ylitysoikeuden tehtäväalueelle pääluokissa 1 ja 2
sillä edellytyksellä, että pääluokan toiselta tehtäväalueelta saadaan vastaava
säästö.
Tuloslaskelmaosan sitovuustaso on tuloarvioiden ja määrärahojen osalta on
tiliryhmätaso kirkkovaltuustoon nähden.

Arkiston hoitajan palkkaaminen
Arkiston hoitaja palkattiin vuonna 2019 arkiston siirtämiseen ja uudelleen
järjestämiseen muutettaessa seurakuntakeskuksesta Risteykseen
Kauppatie 2:teen.
Arkiston järjestäminen jäi jonkin verran kesken. Nyt olisi tarve palkata
arkistonhoitaja noin kuuden viikon ajaksi. Arkiston järjestämisen lisäksi hän
opastaisi toimistosihteeriä arkiston hoitoon liittyviin tehtäviin.
Arkistoon liittyviin tehtäviin ei ole varattu määrärahaa kuluvan vuoden
talousarvioon. Palkkausmäärärahaa olisi tarve varata yhteensä 6 680 euroa.
Muutoksen jälkeen talousarvion alijäämäksi muodostuu 91 120 euroa.
Liitteenä ehdotus talousarvion 2021 muutos I. Liite 3.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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Talouspäällikön päätösesitys
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy ensimmäisen talousarvion 2021
muutoksen.
Päätös

Hyväksyttiin.
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.
Lapsivaikutusten arviointi.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Liite 5
Esitys KN
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy ensimmäisen talousarvion 2021
muutoksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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36 §
Nakkilan seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätös 2020

KN 19.5.2021 § 81
Kn 24.3.2021 § 47
Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys
tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen
kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on
annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen
se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan
kesäkuun loppuun mennessä. (KJ 15:5)
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta,
taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja
sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä
selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. (KJ 15:6)
Omana taseyksikkönä hoidetulle hautainhoitorahastolle on laadittu tilinpäätös
kirkkohallituksen tilinpäätösohjetta soveltaen. Tilinpäätöksen laadinta,
tilintarkastus ja hallinnollinen käsittely tapahtuvat samoin kuin seurakunnan
tilinpäätöksen. Kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija allekirjoittavat
tilinpäätöksen, luovuttavat sen tilintarkastajalle ja saattavat tilinpäätöksen ja
tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Tilinpäätös
Toimintatuotot olivat 34 263 euroa (41 984 euroa vuonna 2019).
Toimintakulut olivat 37 060 euroa (35 731 euroa vuonna 2019).
Toimintakate oli 2 797 euroa negatiivinen (6 252 euroa positiivinen
vuonna 2019).
Rahoitustuottoja ja -kuluja ei ollut. (Rahoitustuotot 6 212 euroa vuonna 2019).
Tilikauden alijäämä oli 2 797 euroa. (Ylijäämä 12 465 euroa vuonna 2019).

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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Erillisenä taseyksikkönä hoidettavan hautainhoitorahaston tuotot ja kulut sekä
rahaston muutos merkitään Nakkilan seurakunnan tuloslaskelmaan ennen
tilikauden tulosta informatiivisina tietoina.

Omana taseyksikkönä hoidetun rahaston taseen loppusummat yhdistetään
seurakunnan taseen ryhmiin Toimeksiantojen varat ja Toimeksiantojen
pääomat.
Nakkilan seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätös 2020 on liitteenä.
Liite 2.

Talouspäällikön päätösesitys
1) Tilikauden 2020 alijäämä 2 797,16 euroa siirretään edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille.
2) Kirkkoneuvosto allekirjoittaa Nakkilan seurakunnan hautainhoitorahaston
tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja antaa sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lapsivaikutusten arviointi
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nakkilan hautainhoitorahaston tilintarkastus on suoritettu 11.5.2021 Nakkilan
seurakunnan tilintarkastuksen yhteydessä ja siitä on annettu yhteinen
tilintarkastuskertomus.
Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille.
Nakkilan seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2020. Liite 4.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____
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Talouspäällikön päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) se hyväksyy Nakkilan seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen
tilikaudelta 2020.
2) Hautainhoitorahaston tilikauden 2020 alijäämä 2 797,16 kirjataan edellisten
tilikausien yli-/alijäämätilille.
3) se päättäisi vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille ja
muille tilivelvollisille tilikaudelta 2020.
Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.
Lapsivaikutusten arviointi
Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Hautainhoitorahaston tilinpäätös. Liite 6

Esitys KN
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
4) se hyväksyy Nakkilan seurakunnan hautainhoitorahaston tilinpäätöksen
tilikaudelta 2020.
5) Hautainhoitorahaston tilikauden 2020 alijäämä 2 797,16 kirjataan edellisten
tilikausien yli-/alijäämätilille.
6) se päättäisi vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille ja
muille tilivelvollisille tilikaudelta 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____

NAKKILAN SEURAKUNTA
PÖYTÄKIRJA 3/2021
14
Kirkkovaltuusto
Kokous 16.6.2021
_________________________________________________________________________________

37 §
Nakkilan seurakunnan tilinpäätös 2020

KN 19.5.2021 § 82
Kn 24.3.2021 § 48
Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys
tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.
Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden
liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen
kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on
annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen
se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan
kesäkuun loppuun mennessä. (KJ 15:5)
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta,
taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja
sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä
selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. (KJ 15:6)

Tilinpäätös
Toimintatuotot olivat 125 668 euroa (246 521 euroa vuonna 2019). Vuonna
2019 toimintatuottoihin sisältyi myyntivoittoa Kesäranta -nimisen tilan
myynnistä 111 636 euroa Toimintatuottoihin vuonna 2020 sisältyy Annikki ja
Väinö Levolan Säätiön avustus 5 000 euroa Lähetystyölle ja 70 000 euroa
Nakkilan kirkolle.
Toimintakulut olivat 1 055 382 euroa (1 180 398 euroa vuonna 2019).
Toimintakate oli 929 714 euroa (933 877 euroa vuonna 2019).
Kirkollisverotuloja kertyi 1 109 447 euroa (1 099 158 euroa vuonna 2019) ja
valtion rahoitusta saatiin 105 036 euroa (105 144 euroa vuonna 2019).
Verotulot ja valtionrahoitus yhteensä olivat 1 214 483 euroa. Edellisen
tilikauden vastaava luku oli 1 204 302 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus toteutuivat arvioidun mukaisesti. tilitettiin
arvioidun mukaisesti.
Kirkkohallitus jakoi seurakunnille ylimääräisen avustuksen koronapandemiasta
johtuen. Nakkilan seurakunnan osuus oli 3 376 euroa.
Osuus verotuskuluista oli 16 061 euroa (15 492 euroa vuonna 2019). Kirkon
keskusrahastomaksua maksettiin 41 322 euroa (41 226 euroa vuonna 2019) ja
eläkerahastomaksua 55 626 euroa (55 500 euroa vuonna 2019).
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä olivat 1 167 euroa positiivinen. Lukuun
sisältyy osinkotuottoa 6 955 euroa ja korkokuluja lainoista 5 784 euroa. Vuonna
2019 rahoitustuotot ja -kulut olivat 2 816 euroa negatiivinen.
Vuosikate oli 176 303 euroa positiivinen (151 391 euroa positiivinen vuonna
2019).
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 161 971 euroa, jonka lisäksi
seurakuntakeskuksesta kirjattiin 60 000 euron kertaluonteinen poisto.
Seurakuntakeskus poistettiin käytöstä lokakuussa 2019.
Suunnitelman mukaiset poistot vuonna 2019 olivat 163 859 euroa ja
seurakuntakeskuksesta tehty kertaluonteinen poisto oli 90 000 euroa.

Erillisenä taseyksikkönä hoidettavan hautainhoitorahaston tuotot ja kulut sekä
rahaston muutos merkitään informatiivisina tietoina seurakunnan
tuloslaskelmaan.
Seurakunnan tilinpäätöksen 2020 alijäämäksi muodostui 45 667 euroa
(alijäämä 98 468 euroa vuonna 2019).

Talousarvio vuodelle 2020 laadittiin alijäämäiseksi 32 500 euroa. Tilikauden
aikana kirkkovaltuusto hyväksyi kaksi talousarvion muutosta yhteensä 164 230
euroa. Muutosten jälkeen talousarvion alijäämäksi muodostui
196 730 euroa.
Tilinpäätös muodostui arvioitua paremmaksi. Koronapandemiasta johtuen mm.
koulutusmenoista ja matkakustannuksista saatiin säästöä, koska koulutukset
järjestettiin Teamsillä. Tuulikki Koiviston testamenttirahaston avustuksia ei
jaettu. Henkilöstömenot toteutuivat arvioitua pienempänä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Alijäämäisiin tilinpäätöksiin syynä ovat vuonna 2019 käytöstä poistetun
seurakuntakeskuksen kertaluonteiset poistot.
Seurakuntakeskuksesta tehdyt kertaluonteinen poistot ovat yhteensä 150 000
euroa. Seurakuntakeskuksen tase arvo 31.12.2020 oli 111 680,18 euroa.

Talousarvion toteutuminen

Käyttötalousosan pääluokkien 1 Hallinto, 2 Seurakunnallinen toiminta,
4 Hautatoimi ja 5 Kiinteistötoimi sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on
pääluokkataso ulkoiset menot/netto (toimintakate).

Tuloslaskelmaosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on tuloarvioiden ja
määrärahojen osalta tiliryhmätaso ja investointiosan sitovuustaso on
kohdekohtainen.

Käyttötalousosan toteutuminen (Toimintakate ulkoinen)
Yleishallinto
Yleishallinnon talousarvion toteuma jäi 14 877 euroa arvioitua pienemmäksi.
Seurakunnallinen toiminta
Määrärahat ylittyivät tehtäväalueilla hautaan siunaaminen 2 908,90 euroa,
muut kirkolliset toimitukset 892,42 euroa ja aikuistyö 6 358,48 euroa.
Ylitykset johtuivat lomapalkkavelan jaksotuksista.
Seurakunnallinen toiminta yhteensä talousarvion toteuma jäi 70 693 euroa
arvioitua pienemmäksi.
Hautatoimi
Hautatoimen pääluokan talousarvion toteuma jäi 30 066 euroa arvioitua
pienemmäksi.

Kiinteistötoimi
Kiinteistötoimen pääluokan talousarvion toteuma alittui 220 euroa.
Merimaan leirikeskuksen myynti ei toteutunut.
Seurakuntakeskuksen myynti jatkui 26.1.2021 saakka Kiertonet -sivustolla.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Investointiosan toteutuminen
Investoinneista seurakuntakodin korjauksen suunnittelu, katon korjaus ja
sadevesijärjestelmän rakentaminen siirrettiin eteenpäin.
Ajettavan ruohonleikkuukoneen hankinta toteutui.

Omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston toimintakertomus ja
tilinpäätös on esitetty seurakunnan tilinpäätöksen liitetiedoissa. Vuodesta 2020
alkaen hautainhoitorahastosta laaditaan oma tilinpäätös, joka allekirjoitetaan.
Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat liitetään seurakunnan tilinpäätöksen
liitetietoihin.
Omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston taseen loppusummat
yhdistetään seurakunnan taseen ryhmiin Toimeksiantojen varat ja
Toimeksiantojen pääomat.
Nakkilan seurakunnan tilinpäätös 2020 on liitteenä. Liite 3.

Talouspäällikön päätösesitys
1) Tilikauden 2020 alijäämä 45 667,40 euroa siirretään edellisten tilikausien
yli-/alijäämätilille.
2) Kirkkoneuvosto allekirjoittaa Nakkilan seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta
2020 ja antaa sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lapsivaikutusten arviointi
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille ja muille tilivelvollisille.
Tilintarkastus on suoritettu ja tilintarkastuskertomus Nakkilan seurakunnan
kirkkovaltuustolle on annettu 11.5.2021.
Tilintarkastuskertomus:
Tarkastuksen tulokset
Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.
Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.
Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja
määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta,
taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä
Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.
Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Tilintarkastuskertomus. Liite 5.
Nakkilan seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2020. Liite 6.

Talouspäällikön päätösesitys
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
1) se hyväksyy Nakkilan seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.
2) Nakkilan seurakunnan tilikauden 2020 alijäämä 45 667,40 euroa kirjataan
edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
3) se päättäisi vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille ja
muille tilivelvollisille tilikaudelta 2020.

Päätös

Hyväksyttiin
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.

Lapsivaikutusten arviointi
Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Tilintarkastuskertomus. Liite 7.
Nakkilan seurakunnan tilinpäätös 2020. Liite 8.

Esitys KN
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että
4) se hyväksyy Nakkilan seurakunnan tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.
5) Nakkilan seurakunnan tilikauden 2020 alijäämä 45 667,40 euroa kirjataan
edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.
6) se päättäisi vastuuvapauden myöntämisestä kirkkoneuvoston jäsenille ja
muille tilivelvollisille tilikaudelta 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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38 §
Vaalikelpoisuuden menettäminen
KN 1.6.2021 § 99
Tiina Kari-Saarinen on muuttanut pois Nakkilasta toiselle paikkakunnalle. Hän
on ollut varajäsen kirkkovaltuustossa ja kirkkoneuvoston jäsen Petri Nurmisen
henkilökohtainen varajäsen. Toiselle paikkakunnalle muuton vuoksi hän on
menettänyt vaalikelpoisuuden Nakkilan seurakunnassa.
Kirkkoherran päätösesitys
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Tiina
Kari-Saarisen vaalikelpoisuuden menettämisen Nakkilan seurakunnassa
Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
kirkkoneuvoston jäsen Petri Nurmiselle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.
Lapsivaikutusten arviointi.
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Esitys KN
1) Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy
Tiina Kari-Saarisen vaalikelpoisuuden menettämisen Nakkilan
seurakunnassa.
2) Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee
kirkkoneuvoston jäsen Petri Nurmiselle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös
1) Hyväksyttiin Tiina Kari-Saarisen vaalikelpoisuuden menettäminen.

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kelpo Ahola ehdotti Petri Nurmisen
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Elina Lehmussaarta.
2) Kirkkoneuvoston jäsenen Petri Nurmisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi
valittiin Elina Lehmussaari.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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39 §
Merimaa -nimisen tilan RNo 14:34 myynti
KN 1.6.2021 § 100
Kn 14.4.2021 § 64
Kn 24.3.2021 § 50
Nakkilan kirkkovaltuusto on tehnyt 9.2.2016 päätöksen luopua Merikarvialla
sijaitsevasta Merimaan leirikeskuksesta. Leirikeskus muodostui kahdesta
tilasta, Merimaa ja Kesäranta. Kesäranta -niminen tila on myyty vuonna 2019.
Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kuluvan vuoden toiminta- ja
taloussuunnitelmassa, että Merimaan leirikeskuksen myyntiä jatketaan keväällä
2021.
Merimaa -nimisen tilan (484-401-14-34) pinta-ala on 4,4050 ha. Tilasta 2,2 ha
on metsämaata. Metsämaasta on laadittu maapohjan ja puuston arvio.
Merimaa -nimistä tilaa on myyty muutaman vuoden ajan tarjousten perusteella.
Kirkkoneuvosto on päättänyt tarjousten pohjahinnaksi 220 000 euroa. Vuosina
2019 ja 2020 on saatu muutamia tarjouksia, jotka ovat olleet huomattavasti
kirkkoneuvoston asettamaa pohjahintaa alhaisemmat. Kirkkovaltuusto ei ole
hyväksynyt saatuja tarjouksia.
Kirkkoneuvoston kokouksen 3.3.2021 yhteydessä on keskusteltu Merimaa nimisen tilan myynnistä. Talouspäällikkö otti keskustelussa esille vaihtoehdon,
että Merimaa -nimisestä tilasta pyydettäisiin arvio esimerkiksi kolmelta
kiinteistönvälittäjältä.

Talouspäällikön päätösesitys
Talouspäällikkö hankkii arviot kolmelta kiinteistönvälittäjältä Merimaa -nimisestä
(484-401-14-34) tilasta, jonka jälkeen kirkkoneuvosto päättää myyntitavasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lapsivaikutusten arviointi
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Talouspäällikkö on tilannut hinta-arvion Merimaan leirikeskuksesta kolmelta
kiinteistönvälittäjältä.
Hinta-arvion Merimaan leirikeskuksesta ovat antaneet Merja Rousku Huom kiinteistönvälityksestä, Pasi Törmälä Kotikonsulteista ja Leena Weckström
Kiinteistöporista.
Hinta-arviot käsitellään kokouksessa.

Talouspäällikön päätösesitys
1) Saadut hinta-arviot merkitään tiedoksi.
2) Kirkkoneuvosto päättää Merimaa -nimisen (484-401-14-34) tilan
myyntitavasta.

Kirkkoneuvosto keskusteli, päätetäänkö Merimaa -nimiselle tilalle myyntihinta
vai ryhdytäänkö tilaa myymään tarjousten perusteella.
Kirkkoneuvosto oli sitä mieltä, että Merimaa -nimistä tilaa lähdetään myymään
tarjousten perusteella ilman pohjahintaa.
Myynnin välitystehtävä annetaan edelleen Kiinteistöpori Oy:lle,
kiinteistönvälittäjä Leena Weckströmille.
Keskustelun jälkeen talouspäällikkö teki päätösesityksen
1) Saadut hinta-arviot merkitään tiedoksi.
2) Merimaa -nimistä tilaa (484-401-14-34) ryhdytään myymään tarjousten
perusteella ilman pohjahintaa.
3) Myynnin välitystehtävä annetaan edelleen Kiinteistöpori Oy:lle,
kiinteistönvälittäjä Leena Weckströmille.
4) Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 31.5.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lapsivaikutusten arviointi
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Lasten ja nuorten leiritoimintaan vuokrataan tilat toisen seurakunnan
leirikeskuksesta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Määräaikaan 31.5.2021 mennessä tarjouksia tuli kahdeksan.

Tarjouksen jättivät
1 ………………………….

100 000 euroa

2 Erkki Lehti

112 000 euroa

3 Veli-Pekka Perttula

195 000 euroa

4 Nina ja Jouni Urpilainen

(22.11.2021 nimi poistettu
nettiversiosta tarjoajan
pyynnöstä)

30 000 euroa

5 Kalevi ja Hilkka Yli-Erkkilä

205 000 euroa

6 Matti Santahuhta

155 000 euroa

7 Jaana Balzer

210 500 euroa

8 Jose Laaksonen ja Väinö Kuronen 151 000 euroa

Kirkkoneuvosto käsittelee tarjoukset ja käy läpi kauppakirjanluonnoksen
kokouksessa.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat keskustelleen asiasta ja ovat yksimielisiä
esityksestä Merimaan leirikeskuksen myymisestä korkeamman tarjouksen
tehneelle Jaana Balzerille.
Kauppakirja. Liite 1.

Talouspäällikön päätösesitys
1) Kirkkoneuvosto päättää ottaa käsittelyyn kokoukseen toimitetut tarjoukset.
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se
2) hyväksyy Merimaa -nimisen tilan myynnin Jaana Balzerille.
3) hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan ja lähettää sen edelleen tuomiokapituliin lausunnolle ja edelleen kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.
Päätös

Hyväksyttiin.
Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Lapsivaikutusten arviointi
Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
Lasten ja nuorten leiritoimintaan vuokrataan tilat toisen seurakunnan
leirikeskuksesta.

Kauppakirja. Liite 9.

Esitys KN
Esitetään kirkkovaltuustolle, että se
1) hyväksyy Merimaa -nimisen tilan myynnin Jaana Balzerille.
2) hyväksyy liitteenä olevan kauppakirjan ja lähettää sen edelleen
tuomiokapituliin lausunnolle ja edelleen kirkkohallitukselle vahvistettavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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40 §
Kokousaikataulu syksy 2021

KN 1.6.2021 § 105
Talouspäällikön laatima alustava syksyn 2021 kokousaikataulu. Liite 5.

Talouspäällikön päätösesitys
Hyväksytään syksyn 2021 alustava kokousaikataulu ja annetaan tiedoksi
kirkkovaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta.
Lapsivaikutusten arviointi
Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Kokousaikataulu. Liite 10.

Esitys KN
Syksyn 2021 alustava kokousaikataulu annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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41 §
Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
42 §
Ilmoitusasiat
Ilmoitusasioita ei ollut.
43 §
Valitusosoitus
Liite 11

Esitys

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku
Ei muutoksenhakuoikeutta.

44 §
Kokouksen päätös
Kokouksen päätteeksi loppuhartaus, jonka jälkeen puheenjohtaja päättää
kokouksen.
Kokouksen päätteeksi luettiin yhteisesti Herran siunaus, jonka jälkeen
puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.33.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

_____

_____

